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preface

Digicom - International Conference on Digital Design and Communication
is organized by the organized by the School of Design (ESD) of the Polytechnic
Institute of Cávado and Ave (IPCA) and this was its second edition.
Although Digicom is focused on Communication Design, it is our
concern to promote an open, broad and plural discussion, aggregating
different areas of knowledge; and, by this way, look for interdisciplinary relationships that contribute to a solid development of designers
scientific and professional activity.
The event was held at the Gil Vicente Theater in Barcelos on
November 9 and 10, 2018 and welcomed four invited speakers:
Maurício Wolff, Designer at Booking.com, the biggest accommodation provider on earth. In this company he led several teams in
order to fulfill the mission of Booking.com to motivate people to experience the world. Previously, Maurício worked for several companies,
where Dell stands out. For more than eight years working with AB
tests, Maurício likes to talk about what it means to be “Data Oriented”
rather than “Data Driven”, and how Design can benefit from proper
measurements.
Nuno Coelho Santos, a product designer, currently working at the
DeepMind Health team, a Google company. Currently he has the mission to improve the clinician’s ability to perform his duties with the
help of good design and technology. Before DeepMind, Nuno worked
at IDEO in Tokyo as an interaction design consultant. Prior to that,
he was at the fashion startup Thread and at the agency awarded by
Apple, ustwo.
Ernesto Ferreira, Head of Global Sales at the E-goi Platform, an
Automation Omnicanal Marketing tool, already stablished in several countries around the world and leader in its segment in Portugal
and Brazil. Although the academic career is linked to Architecture, he
soon entered the world of Digital Marketing, where he ends up designing his professional career since 2005. Initially, at Maxideia (the Web
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Agency that gave birth to E-Goi), he started to perform project management, New Business and consulting tasks in Digital Marketing.
Specialized in Marketing Automation and Digital Marketing he is a
frequent speaker at conferences, seminars and workshops under the
theme of new technologies.
Donato Ricci, researcher at Sciences Po | médialab, where he conducts research regarding the use of Design Methods in Human and
Social Sciences. He followed the design aspects of Bruno Latour’s AIME
project, with whom he co-curated the Reset Modernity! exhibition
at ZKM Karlsruhe. He has been involved in the development of the
DensityDesign Lab. He is Assistant Professor at Universidade de Aveiro
and part of the Experimental Programme in Political Arts (SPEAP)
within SciencesPo School of Public Affairs (Paris).
The videos of the Digicom’s 2017 and 2018 guest speakers’ talks are
available for free on our website at digicom.ipca.pt.
In addition to the guest speakers, we also had the opportunity to
welcome a set of more than 30 communications, rigorously selected
by the Scientific Committee of Digicom, presented by different national and international researchers and designers.
The two day event resulted in extensive debate sessions, where the
participants’ personal and professional perspectives encouraged the
discussion, showing the importance of this kind of events.
The promotion of a panoramic vision of Digital Design and
Communication is a trademark that Digicom has been affirming and
that it intends to continue to build and consolidate in its upcoming
editions.
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A special thank you
After many months of preparation for this second edition of Digicom, we
could not forget to register and transmit a special thanks to all those who
believed in this event and, in different ways, contributed to its success:
to our guest speakers Donato Ricci, Ernesto Ferreira, Maurício
Wolff and Nuno Coelho Santos;
to the organization and volunteer team that worked intensively
for several months in this event: Daniel Brandão, Pedro Mota
Teixeira, António Ferreira, Catarina Silva, Jéssica Garcia Campos,
Jorge Pereira, Isabel Xavier, Paulo Fernandes, Sérgio Dominique,
André Ferreira, Bruna Carvalho, Francisco Paiva, Inês Pinto, José
Carlos Azevedo, Luís Leal, Mário Filipe Araújo, Patrícia Gomes,
Paulo Alves, Paulo Teixeira, and all the staff of the Gil Vicente
Theater;
to the scientific committee, researchers and all participants;
to IPCA and the School of Design, namely the Presidency, School
Direction, Course Directions, teachers, students and employees;
and to all partners and sponsors: CM Barcelos, Banco Santander,
Gil Vicente Theater, Digital Decor and ID+.

Thank you very much and see you next year!

Nuno Martins
General Chair, Digicom
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prefácio

A Digicom – Conferência Internacional de Design e Comunicação Digital
é organizada pela Escola Superior de Design (ESD) do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA) e cumpriu este ano a sua segunda edição.
Apesar da Digicom se focalizar no Design de Comunicação, a nossa
preocupação é o da promoção de uma discussão aberta, ampla e plural, agregadora de diferentes áreas do conhecimento; e, desta forma,
procurar relações interdisciplinares que contribuam para um sólido
desenvolvimento da atividade científica e profissional dos designers.
O evento decorreu no Teatro Gil Vicente, em Barcelos, nos dias 9 e
10 de novembro de 2018 e contou com a participação de quatro oradores convidados:
Maurício Wolff, Designer do Booking.com, o maior site de reserva de hotéis do mundo. Nesta empresa liderou diversas equipas de
modo a cumprir a missão da Booking.com de motivar as pessoas a
viajar pelo mundo. Anteriormente, Maurício trabalhou para várias
empresas, onde se destaca a Dell. Há mais de oito anos a trabalhar
com testes AB, Maurício gosta de falar sobre o significado de ser “Data
Oriented” ao invés de “Data Driven”, e como o Design pode beneficiar
de medições apropriadas.
Nuno Coelho Santos, um designer de produto, atualmente a trabalhar na equipa da DeepMind Health, uma empresa da Google. Neste
momento tem a missão de melhorar a capacidade do clínico para desempenhar as suas funções com a ajuda de um bom design e tecnologia. Antes da DeepMind, Nuno trabalhou na IDEO de Tóquio como
consultor de design de interação. Anteriormente, esteve na startup de
moda Thread e na agência premiada pela Apple, ustwo.
Ernesto Ferreira, Head of Global Sales na Plataforma E-goi, uma
ferramenta de Marketing Automation Omnicanal, já presente em vários países do mundo e líder no seu segmento em Portugal e Brasil.
Embora o percurso académico esteja ligado à Arquitetura, cedo entrou no mundo do Marketing Digital, onde acaba por desenhar o seu
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percurso profissional desde 2005. Inicialmente, na Maxideia (Agência
Web que deu origem ao E-Goi), começa por desempenhar funções de
gestão de projetos, New Business e consultoria em Marketing Digital.
Especializado em Marketing Automation e Marketing Digital é frequente orador em conferências, seminários e workshops sob a temática das novas tecnologias.
Donato Ricci, investigador no Sciences Po | medialab, onde investiga sobre o uso de métodos de design em Ciências Humanas e Sociais.
Seguiu os aspectos de design do projeto AIME da Bruno Latour, com
quem co-organizou a exposição Reset Modernity! no ZKM Karlsruhe.
Tem estado envolvido no desenvolvimento do DensityDesign Lab. É
Professor Assistente da Universidade de Aveiro e faz parte do Programa
Experimental em Artes Políticas (SPEAP) da SciencesPo School of Public
Affairs (Paris).
Os vídeos das comunicações dos oradores convidados das edições
2017 e 2018 da Digicom estão disponíveis gratuitamente no nosso site
em digicom.ipca.pt.
Para além dos oradores convidados, tivemos igualmente a oportunidade de assistir a um conjunto de mais de 30 comunicações, rigorosamente selecionadas pela Comissão Científica da Digicom, de diferentes investigadores e designers nacionais e internacionais.
Os dois dias de evento resultaram em longas sessões de debate,
onde as diferentes perspetivas pessoais e profissionais dos participantes animaram a discussão, mostrando a importância que este tipo de
eventos podem ter.
A promoção de uma visão panorâmica do Design e da Comunicação
Digital é uma marca que a Digicom tem vindo a afirmar e que pretende continuar a construir e a consolidar nas próximas edições.
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Um especial obrigado
Depois de longos meses de preparação desta primeira edição da Digicom,
não poderíamos deixar de registar e transmitir um agradecimento especial a todos os que acreditaram neste evento e, de diferentes formas,
contribuíram para o seu sucesso:
aos nossos oradores convidados Donato Ricci, Ernesto Ferreira,
Maurício Wolff e Nuno Coelho Santos;
à equipa de organização e voluntariado que durante vários meses
trabalhou intensamente neste evento: Daniel Brandão, Pedro Mota
Teixeira, António Ferreira, Catarina Silva, Jéssica Garcia Campos,
Jorge Pereira, Isabel Xavier, Paulo Fernandes, Sérgio Dominique,
André Ferreira, Bruna Carvalho, Francisco Paiva, Inês Pinto, José
Carlos Azevedo, Luís Leal, Mário Filipe Araújo, Patrícia Gomes,
Paulo Alves, Paulo Teixeira, e a todo o staff do Teatro Gil Vicente;
à comissão científica, investigadores e todos os participantes;
ao IPCA e à Escola de Design, nomeadamente à Presidência, Direção
de Escola, Direções de Curso, docentes, alunos e funcionários;
e a todos os parceiros e patrocinadores: Câmara Municipal de
Barcelos, Banco Santander, Teatro Gil Vicente, Digital Decor e ID+.

Muito obrigado e até ao próximo ano!

Nuno Martins
General Chair, Digicom
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¡por méxico!
Miguel Januário1; Heitor Alvelos2

Keywords

Abstract

Campanha Política,
Eleições, Intervenção,
Democracia, México

The present study interprets and reports the impact and results of a
fictitious political campaign held in Mexico City during the pre-election period between April and May 2018.
During the period of one month this campaign was implemented
incrementally and in various media, through a political party based
on a symbol (±) and the ambivalent discourses related to it, as well
as on the image of an anonymous candidate, in order to provoke the
public and interpret its impact in the Mexican political context.
The campaign was composed of several fronts and phases: propagation through social media; propagation through conventional media; implementation of graphic elements in the public space; an electoral march; interviews and final exhibition.
The results culminated in a video and were publicized through social networks and in an exhibition in a gallery that served as the fictional headquarters for the political party. The whole process and the
results demonstrated a series of interpretations: political detachment
and discrediting of the population in relation to the various candidates and politics in general; on one hand the desire for change and
proximity to political criticism and on the other hand doubt and distrust in relation to the project ±, its purpose and the exercises of irony
practiced by it, both for reasons of ignorance of the same, and also for
distrust of its purposes.
This exercise is the culmination of a practical process integrated
in a Design research that seeks to analyze and identify the discourses
created by the population and the media from an intervention project
transformed into a political party.

Resumo
1 Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, ID+,
FCT, mais.menos@gmail.com;
2 Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, ID+,
halvelos@gmail.com

O presente estudo interpreta e reporta o impacto e os resultados de
uma campanha política fictícia realizada na Cidade do México durante o período pré-eleitoral, entre Abril e Maio de 2018.
Durante o período de um mês esta campanha foi implementada
de forma incremental e em diversos suportes, baseada num partido
político com base num símbolo (±) e em discursos ambivalentes a si
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anexados, assim como na imagem de um candidato anónimo, de forma a provocar o público e perceber o seu impacto no contexto político
mexicano.
A campanha foi composta com diversas frentes e fases: propagação através das redes sociais; propagação através dos media; implementação de elementos gráficos no espaço público; uma marcha eleitoral; entrevistas à população e exposição final.
Os resultados culminaram num vídeo, na divulgação através das
redes sociais, diverso material impresso e numa exposição numa galeria que serviu de sede fictícia para o partido político. O processo e os
resultados demonstraram uma série de interpretações: o distanciamento político e o descrédito da população em relação aos diversos
candidatos e à política; por um lado a vontade de mudança e proximidade com a crítica política e por outro lado a dúvida e desconfiança
em relação ao projeto ±, à sua finalidade e aos exercícios de ironia
por si praticados, tanto por motivos de desconhecimento do mesmo,
como por desconfiança dos seus propósitos.
Este exercício é o culminar de um percurso prático integrado numa
investigação em Design que procura analisar e identificar os discursos
criados pela população e pelos media a partir de um projeto de intervenção transformado em partido político.

1. Princípio
A tarefa praticamente irresolúvel consiste em não se deixar estupidificar nem pelo poder dos outros nem pela própria impotência.
(Adorno in Innerarty, 2015)
“Estamos no meio de uma crise de autorização democrática”
(Innerarity, 2015), assim começa o capítulo “O fim dos partidos?” do livro “A política em tempos de indignação” de Daniel Innerarty. Continua
o autor, referindo que “a política já não é, em absoluto, um lugar de
autoridade a partir do momento em que o poder político foi sequestrado por outros poderes, especialmente os económico-financeiros”.
Na deriva deste sequestro, desenha-se um eleitorado cada vez mais
distante, amorfo e desprovido de ideologia, resultado também do convencionalismo dos partidos políticos e a retórica ultrapassada das
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campanhas políticas, fatores que têm contribuído para a decadência
e consequente transformação da relação das estruturas democráticas
com os eleitores.
A espetacularização da sociedade e consequente superficialidade,
observada por Debord (1967), transformou a realidade no deserto do
próprio real, tal como descrito por Baudrillard (1991), estendendo-se
aos mais variados campos, sendo a esfera política e mediática exemplos disso mesmo na forma como as eleições, as promessas e as campanhas políticas são pensadas, estruturadas e realizadas. Cartazes
e slogans políticos refletem uma construção baseada numa receita
semântica que, invariavelmente, nos transportam para um vazio discursivo e, cada vez mais, nos conduzem a um apelo às emoções, o
que nos leva a afirmar, tal como Kaminsky (2016), que ‘vivemos numa
nova era populista’.
Esta fragilidade do espetáculo e do real manifesta-se hoje por todo
o mundo ocidental, transformando inevitavelmente o panorama político, a oferta partidária e acima de tudo a relação das massas com o
establishment. Exemplos disso são a recente eleição de Donald Trump
nos EUA, o processo do Brexit, o aparecimento dos partidos piratas, o
alarmante ressurgimento de extremismos e do populismo de inúmeros novos “partidos instantâneos” (alguns com um sucesso imprevisível como o ‘Movimento Cinco Estrelas’ em Itália) que representam, em
última análise, interesses desagregados (Innerarity, 2015).
A realidade da América Latina, não só por questões de ordem histórica e cultural, mas também por motivos económico-sociais (o último século fica marcado por ditaduras militares, caudillos, golpes de
estado, corrupção, tráfico, níveis alarmantes de injustiça social, fosso
entre ricos e pobres), vive estas fragilidades democráticas ad extremis.
A corrupção institucional tornou-se uma característica histórica dos
sistemas políticos da região e apesar da crescente consciencialização
das pessoas e consequente deslegitimação das elites, esta coincide
com uma situação económica preocupante (Rojas, 2016). O facto que
nove das dez grandes cidades mais violentas do mundo se localizam
na América Latina é por si só um testemunho desta realidade (Consejo
Ciudadano in Rojas, 2016).
Serve a Cidade do México de exemplo primordial dessa degradação
e de um espaço de excelência para a reflexão. As próximas Eleições
Presidenciais do dia 1 de Julho de 2018 são consideradas um teste à
própria democracia no país (Krauze, 2018) e são inúmeros os exemplos que justificam a decadência democrática no México. Uma sondagem realizada pela plataforma Mexicana ‘Ação Cidadã’, publicada na
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Forbes Magazine (Solís, 2018), revelou que nove milhões de mexicanos
‘venderam’ o seu voto (número que representa cerca de 9% do eleitorado) a um partido político. Ao mesmo tempo, esta campanha política
foi “considerada a mais violenta de sempre”, segundo a agência Lusa,
com “133 políticos ou ativistas envolvidos no escrutínio assassinados.”
Segundo o ‘World Report’ (2018) o México enfrenta problemas estruturais que minam qualquer estrutura democrática e o desenvolvimento
do país. Violência, insegurança, impunidade e corrupção são cancros
de uma sociedade confrontada com uma encruzilhada: a decadência
democrática chegou antes de se atingir a maturidade democrática.
É neste contexto polarizado que o projeto ‘MaisMenos’ se insere
com uma campanha política, servindo de barómetro e gerador de
discursos de uma sociedade que vive no extremo com a sua própria
realidade política. Este exercício surge integrado numa investigação
em Design que procura analisar e identificar os discursos e vontades
criados pela população e pelos media a partir de um projeto de intervenção, que se tornou uma referência no campo do design e da arte
em Portugal, quando transformado em partido político.

2. Meio
…As aparências, essas, são imortais, invulneráveis ao próprio niilismo do sentido ou do não sentido. É aí que começa a sedução.
(Baudrillard, in ‘Simulacros e Simulação’, 1991)
A campanha eleitoral Mexicana para as próximas Eleições Presidenciais
e do Senado Mexicano - que se realizam dia 1 de Julho do corrente ano começou em Abril de 2018 e foi neste contexto que se realizou o seguinte
exercício. O investigador foi convidado a levar o projeto ‘MaisMenos’
à Galeria Celaya Brothers, sediada na Cidade do México, com o fim de
criar uma campanha política fictícia inserida numa residência artística, que se estendeu do dia 11 de Abril ao dia 11 de Maio de 2018, culminado com uma exposição final.
O exercício desta campanha política teve como ponto de partida
diversas abordagens e etapas: iniciou-se através da criação da página ‘MaisMenosMéxico’ em duas plataformas distintas (Facebook e
Instagram), exclusivamente dedicadas à campanha e com a divulgação de um vídeo de pré-campanha; continuou através de diversas
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publicações de media online e impressos; a criação de cartazes e consequente distribuição no espaço público da Cidade do México; realizou
uma marcha pré-eleitoral no centro da cidade; recorreu a entrevistas
à população; culminou com a criação de uma ‘sede partidária’ localizada no espaço físico da galeria onde, por fim, se realizou um escrutínio e a exposição final dos materiais de campanha.
A fase inicial da campanha começou um mês antes do início oficial da residência, durante o mês de Março de 2018, através da criação de duas páginas dedicadas à mesma nas redes sociais Facebook e
Instagram, denominadas de ‘MaisMenosMéxico’ (fig 1), que foram geridas até Maio de 2018, altura em que terminou o exercício com a exposição final. No final da campanha a página de Facebook contava com
265 seguidores e a página de Instagram contava com 220 seguidores.
Fig.1 Página
‘MaisMenosMéxico’
na rede social Facebook.

O primeiro material de campanha divulgado em ambas as páginas foi um vídeo com a duração de 1’20’’ 1, criado a partir de diversas
intervenções anteriores do projeto ‘MaisMenos’, misturadas com imagens recolhidas da internet de diversas manifestações e protestos realizados no México. O vídeo foi complementado com a gravação áudio
do manifesto de campanha, que é o seguinte: Vivemos tempos Mais

1 O vídeo pode ser visto aqui: https://www.facebook.com/maismenosmexico/
videos/773368016203704/
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ou Menos / Tempos Mais ou Menos exigem medidas / Mais ou Menos
/ Está nas nossas mãos e na nossa consciência a mudança e o futuro
/ Mais ou Menos / Estas eleições permitem criar e fazer a diferença /
Mais ou Menos / Acreditamos na igualdade, na seriedade, na esperança
/ Mais ou Menos / Queremos justiça e revolução! / Mais ou Menos / Vota
pelo México / Vota Mais ou Menos!
Na rede social Facebook este vídeo atingiu 23000 visualizações, 226
partilhas, 181 ‘likes’ e 34 comentários. A ambiguidade presente no discurso e nas imagens resultou em diversas reações, tais como situações de apoio, revolta, indignação, apoio por candidatos específicos ou
simplesmente curiosidade por parte dos intervenientes. Alguns exemplos dessas intervenções são: “Isto é guerra suja criada para confundir
as pessoas”, “Isto é uma marcha para mostrar a mediocridade dos
candidatos?”, “Quem são ou o que pretendem?”, “Que partido representam?”, “Todos os partidos são corruptos”. Alguns demonstraram
ser contraditórios – se por um lado houve quem comentasse que este
movimento iria prejudicar um candidato em particular, por outro havia quem dissesse que iria beneficiar esse mesmo candidato. Este vídeo foi o objeto online mais divulgado e discutido ao longo de toda a
campanha (Fig.2).
Fig.2 Discussão e
comentários no vídeo
de campanha, na página
‘MaisMenosMéxico’, na
rede social Facebook

As palavras escolhidas para o manifesto são o resultado de uma recolha de Keywords utilizadas em diversas campanhas anteriores – em
Portugal e no México – e foram as escolhidas e utilizadas para a criação
dos diferentes cartazes de campanha. As cores base escolhidas para os
cartazes foram inspiradas nas cores dos diversos partidos políticos
mexicanos de forma a criar neutralidade cromática. O texto presente
nos cartazes procurou criar um jogo ambíguo de leituras, tal como
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no manifesto, reforçado com o uso do símbolo ‘±’, tendo como base
uma fórmula na qual só mudava a palavra-chave. Servindo aqui de
exemplo a palavra-chave ‘liberdade’, esta foi a fórmula utilizada: VOTA
± ‘LIBERDADE’ / Nas próximas eleições vota na liberdade. A liberdade
será mais ou menos. Este jogo sintático foi repetido com as restantes
Keywords (Igualdade, Justiça, Revolução, Mudança, Futuro, Seriedade,
Diferença, Esperança, México). Os cartazes foram espalhados na rua
em diversos locais e com diferentes combinações de palavras e cores. Passados alguns dias de terem sido espalhados, foram encontrados cartazes arrancados. (Fig.3) A par dos cartazes foram espalhados
centenas de autocolantes, ora com o símbolo ‘±’, ora com ‘Vota ±’ (ver
anexo). O impacto dos autocolantes foi percebido por comentários de
pessoas, tanto no dia inauguração da exposição, como durante a colagem, onde várias vezes o investigador foi abordado sobre o significado
dos mesmos. Uma pessoa referiu “que já tinha visto inúmeros na rua
e estava curiosa sobre o significado”.
Fig.3 Cartazes de
campanha nas ruas
da Cidade do México e
cartazes arrancados.

A partir de contactos realizados pela galeria, foram criadas reportagens online, em jornais e revistas mexicanas, onde se destaca a publicação da ‘Time Out’, do jornal ‘Más por Más’ que deu destaque de
capa à campanha com o título “Fazer pensar em tempos eleitorais”,
o jornal ‘La Reforma’ que deu igualmente destaque na capa do suplemento cultural, e a publicação ‘La Tempestad’, entre outros. O interesse dos media em entrevistar o autor do projeto deu origem à criação
do ‘candidato anónimo’, tendo este sido divulgado pela primeira vez
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na revista ‘La Tempestad’, por iniciativa da própria publicação. Foi assim criada a ideia do ‘candidato anónimo’, que viria a ser reforçada
por outros meios e pela própria campanha nas redes sociais (Fig.4).
Fig.4 Capa do Jornal
‘MásPorMás’ e homepage
da revista ‘La Tempestad’.

A marcha eleitoral denominada de ‘Grande Marcha Pré-Eleitoral
pelo México’ foi divulgada, enquanto evento, a partir do vídeo de pré-campanha acima descrito e da página da rede social ‘Facebook’ e teve
o interesse de participação online de 239 pessoas. Compareceram cerca de 20 pessoas na marcha. (Fig.5) O percurso da marcha foi entre
dois locais simbólicos da zona financeira da Cidade do México, localizada no centro. Durante todo o percurso, a marcha foi acompanhada
por dois representantes da Secretaria de Segurança do Governo que
se juntaram sem aviso prévio e indagaram sobre a mesma, tendo já
conhecimento prévio da sua realização e estando no local à espera que
esta começasse. Estes dois elementos procuraram saber mais sobre o
movimento ‘MaisMenos’, do que se tratava e encabeçaram a marcha
até ao seu término. Acabou por se perceber que a sua função foi de
controle da Secretaria sobre qualquer movimento ou protesto político
realizado na cidade. Finda a marcha, entre diversas pessoas que se
mostraram curiosas em perceber do que se tratava, destacam-se duas
reações. Ambos os participantes manifestaram falta de confiança
com as escolhas de candidatos, com a classe política e com o próprio
eleitorado. Um dos participantes criou relações entre a ideia semântica do ‘MaisMenos’ e a política Mexicana: “realmente tudo é mais ou
menos”. Realçaram a promiscuidade entre o poder politico e o poder
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financeiro, a distância entre as elites políticas e a população, a corrupção, a impunidade e a injustiça, assim como a dificuldade em escolher um candidato. Durante a marcha todas as conversas informais
com os participantes revelaram exatamente as mesmas questões: a
desconfiança, distanciamento e total descrédito face à classe política.
“Vai ficar tudo na mesma” é uma opinião transversal.
Fig.5 Grande Marcha
Pré-Eleitoral pelo México.

Durante a realização da marcha, vários cânticos foram entoados
pelos participantes e criados esporadicamente à medida que se caminhava. Alguns desses cânticos foram: “O próximo presidente vai ser...”
e a resposta surgia em uníssono: “...mais ou menos.” ou “o futuro do
México vai ser...” e igualmente todos respondiam “...mais ou menos”.
Estas frases seriam intercaladas por um refrão rapidamente aceite e
entoado por todos ao longo da marcha “É mais, é menos, é mais ou
menos”. Esta fórmula surgiu de forma esporádica e manteve-se ao
longo de toda a marcha, sendo que as Keywords iam sendo alteradas
de acordo com a vontade e iniciativa de cada pessoa. A marcha teve a
duração de uma hora e meia, foram distribuídos crachás e bandeiras
de diversas cores com o símbolo ‘±’ e duas lonas com as palavras ‘±
Futuro’ e ‘± Cambio’ (mudança), que viriam a ser penduradas na fachada da galeria/sede de campanha.
Durante o período da residência foram abordadas dez pessoas de
diferentes contextos na rua. A estas pessoas era explicada a intenção
de realizar uma campanha de um partido politico fictício denominado de ‘MaisMenos’ que pretendia, através das suas ações, perceber a
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relação das pessoas com a política. Era então perguntado às pessoas
“se pudessem o que mudavam mais ou menos no México?”. Foi transversal a vontade de mudança de políticas, a necessidade de terminar
com a corrupção, melhoria de condições de vida para a população,
justiça e a forma como a classe política governa e se distancia impunemente das populações, sendo que a única esperança em relação às
eleições vindouras foi a referência por várias pessoas do candidato
López Obrador. Este candidato seria mencionado várias vezes por diversas pessoas nos diversos contextos vividos pelo investigador. * Um
dado importante foi a perceção de classe muito presente nos discursos
das pessoas. Todos os entrevistados foram convidados pelo investigador a estarem presentes na inauguração da galeria. Quando se tratavam de pessoas aparentemente mais humildes, estas questionavam
se era permitida a sua entrada no espaço da galeria. Nenhuma destas
pessoas compareceu na inauguração. (Fig.6)
Fig.6 Participante
de entrevista.

No dia 11 de Maio inaugurou a exposição na galeria, onde se simulou uma sede de partido com os diversos materiais usados durante a
campanha. Foi mostrado um vídeo-resumo2 com as diversas fases da
residência do mês e respetiva campanha, - desde a colocação de

2 O vídeo pode ser visto aqui: https://www.facebook.com/maismenos.oficial/
videos/1791922207538256/
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cartazes e parte das entrevistas realizadas - que pode ser visto na página oficial de Facebook do projeto ‘MaisMenos’. (Fig.7)
Fig.7 Interior da galeria/
sede de partido com
bandeiras e mostra de
vídeo final ao centro.

Fig.8 Lona na fachada da
galeria/sede de partido.

Na fachada da galeria foram colocadas duas lonas com as palavras
‘cambio’ e ‘futuro’ (Fig.8). No interior foi colocada uma urna onde o
público poderia exercer o voto. Esta urna, colocada numa parte central
da galeria, tinha ocultamente no seu interior um destruidor de papel,
sendo que os votos caiam no chão desfeitos, sendo impossível realizar
a sua contagem (Fig.9) Ainda assim, as opções de voto eram limitadas

30

Portugal 2018

ao ‘MaisMenos’ ou a um ‘candidato’ proposto pelos votantes. Durante
a inauguração foi possível, através da observação e de conversas informais, perceber reações sobre esta ação em concreto. Um participante
referiu que esta descrevia perfeitamente o estado da política Mexicana
atual: “Não temos escolhas, temos fraude e corrupção.” referiu. Foi
também possível observar o interesse das pessoas em participar neste
exercício, tanto pela sua particularidade política, como pelo facto de
ser uma peça participativa dentro de uma exposição de arte. A inauguração teve a presença de cerca de cinquenta pessoas.
*Este artigo foi escrito antes do dia 1 de Julho de 2018 e foi revisto depois
desse dia. Este candidato acabaria por vencer as eleições Presidenciais.
Fig.9 Interior da galeria/
sede de partido com
urna de voto ao centro.

3. Fim
O melhor governo é o que não governa.
(Thoreau, in ‘A Desobediência Civil’, 1848)
O exercício apresentado propunha desafiar o público, através de diferentes abordagens, a pensar nos mecanismos inerentes às campanhas
eleitorais, aos seus discursos, ao ato eleitoral e às opções democráticas, num contexto fortemente marcado pela relação (ou falta dela)
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entre a classe política e a população, num período muito particular de
ebulição política. Pelo seu caráter exploratório e pela sua especificidade criativa, este exercício provocou a projeção de uma série sentimentos, significados e vontades momentâneas do público e dos media perante o contexto político atual, assim como projeções influenciadas
pela implementação contextual do símbolo ‘±’.
O símbolo ‘±’ enquanto assinatura de um projeto português – contexto no qual disfruta de uma herança extensa, inscrita na realidade
de um público mais vasto – viu-se volvido à sua essência simbólica
neste exercício na cidade do México e a reassumir uma posição e uma
relação original com o público. Remontando ao ano de 2005, ano em
que surge o projeto e começa a invadir as ruas da cidade do Porto,
é interessante verificar projeções e leituras por parte do público: na
ausência de uma explicação mais concreta sobre o próprio símbolo,
permite que seja projetado em si um espectro bastante alargado ou
polarizado de leituras. Por fim, à falta de uma explicação concreta, o
‘±’ ganha leitura e tudo se torna “mais ou menos”.
As palavras chave que serviram de base para a campanha demonstram a transversalidade da promessa política: durante esta investigação e residência, conclui-se que as palavras mais utilizadas em
campanhas em Portugal são as mesmas que são utilizadas nas campanhas do México.
Foi relevante a vontade de uma parte significativa dos participantes ao longo de todo este percurso em projetar no ‘±’ as suas próprias
vontades de transformação: os media que criaram e publicitaram o
candidato anónimo, que usaram as reportagens para eles próprios
questionarem a política nacional e o escrutínio que se avizinhava, a
população que projetou medos, angústias, receios, vontades, tanto nos
comentários que deixou nas plataformas online, como nos diálogos e
conversas do dia a dia.
Apesar de se sentir uma certa dificuldade em se relacionar com
o significado do projeto (cartazes arrancados, pessoas que não quiseram falar), grande parte dos participantes com quem o investigador
se cruzou demonstrou ter humor, pensamento crítico e vontade de
transformação, mas invariavelmente mostrou também um certo conformismo para com a sua situação. Esta atitude verifica-se na forma
consciente como falam da política nacional, a par da consciência de
impotência em relação à sua transformação: apesar de grande parte da população abordada ter esperança no candidato López Obrador,
‘sabe’ que pouco ou nada irá mudar na realidade política nacional e na
forma como é gerida a sua sociedade.

32

Portugal 2018

A infinita promessa política incapaz de acabar com o crime, a corrupção, a impunidade, a injustiça, torna estas questões, mais do que
estigma ou problema social, em problemas estruturais numa sociedade muito consciente de si mesma.
“A política é sempre a escolha entre uma coisa mal e uma muito
pior. A deceção fará sempre parte da política. Que preço pagaríamos se
vivêssemos sem política?” perguntaram a Innerarity. Ao que ele respondeu: “Tirávamos a esperança a uma parte da sociedade cuja única
esperança é que a política as proteja.” (Innerarity, 2013)
A ambiguidade e a polarização presente na equação conceptual
deste projeto de intervenção (‘±’) ilustram bem esta contradição: se por
um lado existe um maior descrédito em relação à política, por outro
existe a consciência que apenas a política é a solução.
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The research presented in this article studies the change in MIT Media
Lab’s graphic identity in both 2011 and 2014 — two moments that reflect the state of digital art then. The logo of 2011 is generative with
40 thousand permutations, a reflex of the artistic and technological
image of the laboratory. The identity of 2014 aims to be timeless and
even though it is not mutant as 2011’s logo, it’s still quite dynamic in
its construction and identity applications.
In this case study it was interesting to see how art and technology
can influenciate each other. Dynamic identities are not something
new in the world of design but they are still an identity design strategy which is quite explored.
In this article, the case of Media Lab’s identity is compared to other
analog cases, analyzing questions such as generativity, interactivity
and programming applied to design, and how it brings a new dimension of functionality to logos.
These topics are increasingly relevant in the world of identity design and it is important that designers understand the necessity of
brands to be alert in an universe of communication that is each time
more global, digital and interactive.
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A investigação apresentada neste artigo analisa as mudanças de
identidade gráfica do MIT Media Lab em 2011 e 2014 — dois momentos que refletem o estado da arte digital de então. O logótipo de 2011 é
generativo com 40 mil permutações, um reflexo da imagem artística
e tecnológica do laboratório. Já a identidade de 2014 foi criada com
o objetivo de ser intemporal e apesar de não ser mutante como o
logótipo de 2011, é bastante dinâmica na sua construção e aplicação
da identidade.
Neste estudo de caso foi interessante observar a forma como a arte
e a tecnologia se podem influenciar uma à outra. As identidades dinâmicas não são algo de novo no mundo de design e continuam a ser
uma estratégia de desenho de identidade bastante explorada.
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Neste artigo comparamos o caso da identidade do Media Lab a outros casos análogos e analisamos questões como a generatividade, interatividade e programação aplicadas ao design, e como trazem uma
nova dimensão de funcionalidade aos logótipos.
As questões abordadas neste estudo são cada vez mais relevantes
no mundo do design de identidade e é importante que os designers
compreendam a necessidade das marcas estarem atentas a um universo da comunicação que é cada vez mais global, digital e interativo.

1. MIT Media Lab
O MIT Media Lab surge a partir do Architecture Machine Group do MIT
(Massachusetts Institute of Technology) e foi fundado em 1985 por
Nicholas Negroponte, com foco em Tecnologia, Multimédia, Ciências,
Arte e Design, no Wiesner Building (I.M. Pei, 1985).
O Media Lab tornou-se relevante para a imprensa quando Steward
Brand pública “The Media Lab: Inventing the Future at M.I.T.”, em 1988.
Esta publicação expunha para o mundo as experiências inovadoras
que se realizavam no laboratório, refletindo também a personalidade
de inovação de Negroponte, co-fundador do MediaLab,
No edifício existia um mural colorido (Kenneth Noland, 1985) que
se estendia pela parede inteira (Fig.1), e como relata Brand (1988) este
mural tornou-se a base da imagem gráfica do Media Lab (Fig.2).

Fig.1 (esquerda) Mural
do MIT Media Lab e
respetivo material gráfico
(Noland K., 1985)
Fig.2 (direita) Trabalho
gráfico de Casey para
o MIT Media Lab
(Como referenciado
em Cho P.,2014).
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Em 1984 os elementos gráficos que o Media Lab usava faziam referência ao edifício original do MIT Media Lab. Na altura, este material
gráfico tinha sido desenhado por Jaqueline Casey, que segundo a Eye
Magazine (2008), é uma mulher a trabalhar num mundo de homens,
e uma das pioneiras a trazer o estilo de design europeu (com um bom
uso de grelha a tipografia) para a América.

1.1. Identidade do Media Lab

Fig.3 Variações do
logótipo do MIT Media
Lab aplicado a cartões
(Richard The, 2011).

Em 2011, o Media Lab comemorava o seu 25° aniversário e é apresentado o novo logótipo (Fig.3), inspirado no mural de Kenneth Noland
e restante grafismo do Media Lab. Sendo que o cartão de cada estudante iria ser impresso com um logotipo diferente do dos restantes,
permitindo 40 mil permutações do mesmo logótipo. Tal como
escreve Labarre, da Co.Design, previa-se que esta identidade duraria
25 anos(2011):
The Lab has transformed from a scruffy operation focused on
quaintly enhancing the “digital revolution” into a full-blown brand
synonymous with wild experimentation, collaboration, and bigtime math geeks. Now, it’s got the graphic design tomatch.
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Logótipos dinâmicos ainda são uma tendência. Em 1981 é apresentado o logótipo da MTV, cujo aspeto se alterava, mantendo a mesma
base gráfica, partindo daí, surgem muitos logótipos desafiando as noções tradicionais de uma identidade gráfica
O logótipo do Media Lab foi criado por E Roon Kang e Richard The,
tendo o último trabalhado no design e software da identidade dinâmica do Seed Media Group (Sagmeister Inc., 2007), que se adaptava
ao meio no qual era usado. Mais tarde Sagmeister Inc. cria a identidade dinâmica da Casa da Música (2010), que recorria a um software
para gerar diferentes aplicações do logótipo, e a identidade para a EDP
(2011), que usa um sistema de identidade dinâmica bastante completa.

1.2. Identidade de 2014
Michael Bierut, designer da Pentagram, é convidado a criar um logótipo para o MIT Media Lab e reage com surpresa porque admirava o
logótipo de 2011, o qual tinha sido feito apenas para o 25º aniversário.
Negroponte estava à procura de algo que combinasse a intemporalidade com a flexibilidade (Talks at Google, 2015).
Ao entrevistar sobre a marca, Beirut chega à conclusão que havia
dificuldade em gerir tantas variações do logótipo, sendo usada sempre
a mesma (Beirut, 2013). O logótipo dinâmico do AWARD (Interbrand
Australia, 2009), no qual o tamanho de cada ponto representa o nível
de um membro da comunidade (Fig.4), resolve o problema da gestãocomumgeradoronline e instantâneo. No entanto,este logótipo apresenta dificuldades ao passar para o modo impresso: perde o movimento, a leitura torna-se difícil. Por isso, este sistema precisaria de
uma revisão se houvesse uma expansão drástica no número de membros (Armin Vit, 2009a).
Fig.4 Diferentes estados
do logótipo do AWARD
(Armin Vit, 2009a).
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Para além da questão logística, a identidade anterior levantava
problemas como chamar demasiada atenção entre projetos artísticos,
as variações de cor tornavam a marca menos reconhecível, e apesar
de existirem muitas variações, a distinção entre departamentos era
feita através de um texto externo, nada evidenciado no logótipo.
O desafio de Negroponte tinha algo em mente, o logótipo criado
por Muriel Cooper para o MIT Press (1965). Este era bastante geométrico e minimalista ao ponto de não ser legível, mas também
intemporal e na vanguarda do design. Muriel Cooper contribuiu na
transição design para o paradigma digital, trazendo a cultura de
Bauhaus (MIT Press, 2017), o seu trabalho experimental com grafismos num espaço tridimensional e o dos alunos que ela inspirou são
um reflexo disto.
Em 2014 é apresentada a nova identidade do Media Lab (Fig.5),
bastante minimalista e geométrica, mas muito funcional em termos
de aplicações gráficas. Inspirando-se na grelha usada no logótipo de
2011, é criado um monograma que representa o Media Lab, e o mesmo sistema é usado para representar os 24 departamentos, sendo
que cada um é distinguível dentro de uma solução gráfica coerente.

As aplicações da imagem gráfica (Fig.6) diferem desde sinalética,
cartões de visita, murais, cartazes, funcionando como textura em padrão ou quando usado apenas o monograma numa grande escala.
Enquanto que o logótipo de 2011 era bastante colorido, a imagem
de 2014 aparece usando apenas preto e branco. É uma mudança forte
(Cho P., 2014), mas que confere um aspeto mais sofisticado e sóbrio,
contribuindo, desta forma, para a pretendida solução gráfica mais intemporal (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.14). Esta solução aparenta também ser mais compatível com os projetos a que se associa,
pela razão da sua sobriedade gráfica.
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Beirut trabalhou também em projetos como o redesign da identidade do Mastercard, da Mohawk, ambos bastante minimalistas;
na campanha da Hillary Clinton que usa uma identidade dinâmica
na qual a mesma forma é usada como máscara para diferentes imagens; e trabalhou também no redesign da marca Saks Fifth Avenue
(Pentagram, 2007), com uma imagem também monocromática e uma
aplicação modular em sacos, onde o logótipo caligráfico foi dividido
numa grelha e rearranjado aleatoriamente de forma a criar padrões
muito expressivos.
No logótipo do Media Lab a geometrização aspirante a clássico,
também passa uma imagem retro, quase aproximando-se do aspeto
pixelizado de um jogo de Tetris ou Space Invaders.
As formas relembram também código QR que estavam em popularidade crescente, sendo usados em bilhetes de comboio na china
desde 2010 (Millward, 2011) e Richard Wiseman pública um dos primeiros livros que usa QR (2011). A tecnologia QR é usada em muitos dos
projetos interativos do MediaLab.
Ao mesmo tempo também é interessante reparar nas semelhanças existentes entre as instalações artísticas e a instalação de projeção
Communion (Field and Universal Everything, 2011), que também consegue criar padrões interessantes com uma construção geométrica
simples e pouco uso da cor. No geral, este grafismo monocromático de
alto contraste tem ligações com a projeção de luz, também usada em
muitos dos projetos do laboratório.
A idendade do MIT Media Lab pode ser comparada ao da identidade
do Nickelodeon (Fig.7), criada em 1985 (tendo ficado ativa até 2009).
Sendo o Nickelodeon um canal de desenhos animados para crianças,
a sua identidade apresentava bastante vida e dinamismo. Sendo usado no contexto televisivo, tinham a facilidade em animar o logótipo
em cada aplicação. Esta diversificação foi certamente criativa mas
também levantou o problema sobre a questão da homogeneidade da
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Fig.6 Aplicações da
identidade do MIT Media
Lab (Pentagram, 2014).
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marca. Constatamos que a mesma identidade era usada em vários
estilos diferentes (com ou sem tridimensionalidade, com ou sem
sombras, etc.). Outro problema seria na escala, quando o logótipo era
usado como mosca num canto do ecrã, e as aplicações em meios tradicionais, que levantariam as mesmas questões que a identidade de
2011 do Media Lab. A alteração é motivada pelo crescimento da marca
para subcanais, e para melhor se adaptar às novas gerações (Armin
Vit, 2009b), mantendo o conceito da mancha nas animações.
O novo logótipo do Nickelodeon permite mais leitura em tamanhos
pequenos, usa um lettering mais regular e as aplicações do mesmo
para diversos suportes, subcanais e animações estão mais uniformizadas. A receção da comunidade de design foi relutante e as crianças
quando entrevistadas consideraram a nova identidade mais aborrecida (Columbus Impressions, 2009).
Fig.7 Mudança do
logótipo do Nickelodeon
(Armin Vit, 2009b)

Nestes dois casos nota-se uma adaptação da marca para algo mais
simples de gerir. É interessante o caso do Australian Design Radio,
uma plataforma que transmite podcasts profissionais de designers,
que tinha um logótipo bastante minimalista (Fig.8) e provavelmente
as aplicações do mesmo seriam básicas e estáticas. O novo logótipo
do Australian Design Radio (Fig.9) (Christopher Doyle, 2016) é bastante interessante a nível de grafismo e conceito, usa uma identidade
Fig.8 Logótipo antigo do
Australian Design Radio
(MacLean C., 2015).

Fig.9 Novo logótipo
dinâmico do Australian
Design Radio (Christopher
Doyle,2016).
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dinâmica e o próprio logótipo é usado no site com a funcionalidade
de mostrar os níveis de áudio do podcast (semelhante a uma a waveform). Aqui é uma situação muito mais controlada do que nos logótipos dinâmicos do Media Lab e do Nickelodeon, mas é um caso
de identidade em que as variações dinâmicas do logótipo adquirem
ainda uma outra dimensão de funcionalidade: a de dar ao utilizador a
informação de níveis de áudio que está a ouvir.
Constata-se que identidades dinâmicas têm vantagens como por
exemplo a constante renovação à marca. A possibilidade de haver funções associadas, o fato de ser dinâmico pode representar melhor o
espírito da marca e ser um ponto extra no “pitch” de venda de um logo
(e também marca), o que é também uma razão extra para o redesign
de uma marca ganhar atenção dos media, sendo que abre um novo
paradigma no mundo das identidades: como é que este identidade
interage com o universo à suavolta?
Mas como no caso do logótipo do Media Lab de 2011, as identidades dinâmicas podem dificultar a aplicação e gestão da mesma, muitas vezes sendo necessário recorrer a um software específico (como é
exemplo o da Casa da Música). A variação do logótipo gerada pode ser
difícil de reconhecer, ou até haver um certo descontrolo. Em alguns
casos as variações geradas podem também ser interpretadas como
submarcas, ou como indicativas de algo quando na verdade são apenas aleatórias, o que faz questionar, se determinada variação é apenas generativa ou tem uma função.

2. Identidades Dinâmicas
Irene Van Nes (Hughes P. & van Nes I. 2013) faz uma categorização
de identidades dinâmicas quanto à sua construção, dividindo-os em:
Container, Wallpaper, DNA, Formula, Customized e Generative.
Esta divisão é um ótimo auxiliar na categorização mas é um pouco
generalista, não prevendo se estamos a falar de um logótipo ou de
uma aplicação do mesmo, nem dos contextos e tempos em que este
se altera (se é digital e está em constante alteração, se altera aleatoriamente cada impressão, ou se esta alteração é dada pelo designer
conforme o caso como na categoria “Customized”.)
Paralelamente poder-se-ia estabelecer uma outra classificação
quanto ao dinamismo do logótipo em tempo real, em que o movimento de um logótipo no tempo pode ser:
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Estático: o logótipo não tem nenhuma alteração ao longo do tempo.
Transitório: o logótipo é alterado durante apenas um período de
tempo transitório, voltando depois a ser estático, como é o caso de
animações de introdução e término ou transições de um logótipo, normalmente aplicado a vídeos. (500px,2015)
Temporal: neste caso, ao longo do tempo o logótipo está em constante mudança, mudança dada por uma animação pré-definida. Isto
pode acontecer por exemplo num site ou num canal de televisão.
Sendo que esta abordagem é mais intrusiva, deve ser usada de uma
forma subtil, animando apenas um pormenor do logótipo como no
logótipo do Fubiz (Fubiz Media, 2015).
Generativo: o logótipo também está em constante mudança, mas
os resultados estão a ser gerados por código em tempo real. Este tipo
de programação tem sempre uma componente de aleatoriedade controlada, ou seja dentro de um sistema de regras visuais pré-estabelecidas que podem ou não ter algum significado. Isto dá mais versatilidade aos resultados mas obriga a haver um sistema que controla as
animações, o que pode ser limitativo, principalmente se se tratar de
animações que façam uso de efeitos de manipulação de imagem em
tempo real, o que pode se tornar pesado para máquinas com menos
capacidade como no logótipo do AWARD (Armin Vit,2009a)
Data-Based: o visual destes logótipos também são gerados programaticamente mas com base em dados reais, estes logótipos podem
ser representativos de meteorologia como o do Nordkyn (Neue Design
Studio, 2014), ou volume de áudio como o do Australian Design Radio

Fig.10 Diferentes estados
do logótipo da Google
(Cook, Jarvis & Lee, 2015).

(Christopher Doyle, 2016) ou quaisquer outros parâmetros que possam
ser mapeados visualmente.
Interativo: o outro caso interessante são os logótipos que alteram visualmente conforme a interação do utilizador, e é relevante o caso dos
Google Doodles que começam em 1998. Tratam-se de ilustrações experimentais com base no lettering do Google, o Google Doodle do Pacman
(2000) é o primeiro doodle interativo e apresenta-nos um jogo que é um
logotipo. Aplicações mais práticas serão o uso de logótipos responsivos,
que se adaptam às dimensões do ecrã, ou numa página web à disposição dos restantes elementos (ie: ao abrir um menu), ou podem indicar
inúmeras outras funções ao utilizador. O logótipo da Google (Fig.10) altera-se, indicando uma ação que deve ou que está a ser feita.
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Estes casos aplicam-se aos meios digitais e cruzam-se entre si, podendo um logótipo ser classificado como múltiplos destes itens em alturas diferentes: ambos os logótipos do MIT Media Lab podem ser considerados estáticos quando impressos, transitórios quando estão a ser
aplicados num vídeo, e o logótipo de 2011, generativo quando está ser
gerado por código em mudança contínua ou no instante pré-impressão.
Ao escalar de logótipos para o contexto de identidades chegamos
a diferentes áreas de design. Identidade Estática: Design Gráfico;
Identidade Transitória: Motion Identities; Identidade Temporal:
Motion Graphics; Identidade Generativa: Arte Procedural, Instalações
Artísticas;Identidade Data-Based: Infografias Dinâmicas, Dashboards
e Identidade Interativa: Interfaces, Websites, Aplicações.
Logótipos interativos surgem da necessidade de adaptação aos mídia, estando em constante mudança, conforme as ações do utilizador. E no futuro podem ser mais que os nossos dispositivos pessoais.
Mas se o digital estiver em todos os objetos com os quais interagimos
(como a sinalética digital), aqui torna-se pertinente a questão de uma
identidade se adaptar a cada utilizador. Onisawa e Yamada (2006)
fazem experiência de criar um sistema de desenho de um logótipo
através de algoritmos genéticos, no qual o logótipo evolui conforme a
avaliação dos utilizadores. Para além da personalização (Budelmann,
Kim & Wozniak, 2010, p.74-79), a mudança de um logótipo com base
na informação coletada do utilizador, pode criar marcas altamente
flexíveis, ligadas com o consumidor e com as suasnecessidades.
Paul Hughes (2013) escreve no prefácio de Dynamic Identities:
“Design is dead. Design should be alive. Everything in this world
changes, so should design”
Aquilo que é um logótipo ou uma identidade está em evolução, e é
alvo de discussão, entre designers, se uma identidade deve ser estática — mantendo a sua integridade e não criando poluição visual —,
ou se esta se deve atrever a ser mais dinâmica e até interativa. Estes
tópicos devem ser tidos em atenção pelos designers, que cada vez mais
necessitarão do cruzamento de conhecimento de outras áreas para
criar design que responda ao desafio que as novas tecnologias trazem.
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hotspots em livros infantis digitais:
um estudo de classificação das funções
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Digital childrens’ books, unlike digitized books, are highly interactive
artifacts that can significantly alter the readers’ experience. There are
severe criticisms on the excessive or poor interaction design in childrens’ digital books, however there are no clear guidelines for interaction design, also the interaction areas - hotspots - have not yet been
properly mapped. From a bibliographic review and an investigation
of nine applications, in this research we classify the main functions
of hotspots in interactive childrens’ digital books. The results of this
study provide suggestions for future studies on children’s literature
designed to mobile devices.

Resumo
Os livros infantis digitais, diferentemente dos livros digitalizados, proporcionam recursos interativos que podem alterar significativamente
a experiência do leitor com a narrativa literária. Apesar de existirem
críticas severas sobre a inclusão desmedida ou mal projetada de interações em livros infantis digitais, faltam orientações para o design de
interação destes, inclusive as áreas de interação – hotspots – e as suas
funções não foram ainda devidamente mapeadas. A partir de uma
revisão bibliográfica e verificação de nove aplicações, nesta pesquisa
são classificadas as principais funções de hotspots em livros infantis
digitais interativos. O resultado desta investigação sugere indicações
para futuros estudos e projetos direcionados à literatura infantil para
dispositivos móveis.
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1. Contexto do estudo
Ao contrário das primeiras gerações de ebooks infantis, que eram essencialmente digitalizações de livros impressos e desenvolvidos para
leitura em dispositivos desktops, novos formatos de livros digitais
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altamente interativos têm-se tornado cada vez mais populares entre
as crianças, devido principalmente aos modernos dispositivos móveis
de interação, como tablets e smartphones. Entre estes formatos, as
aplicações (apps) ganham destaque ao combinar convenções usadas
em livros infantis impressos, adicionando-lhes design de jogos, vídeos animados, sendo “distinguidos por características interativas
que podem alterar as experiências de um leitor de forma significativa”
(Sargeant, 2015, p. 455).
Um dos fatores mais expressivos que diferencia apps de outros
formatos de ebooks infantis está relacionado com o design de interação, já que os aplicativos geralmente apresentam interfaces multimodais com uma grande variedade de recursos multimídias interativos
(Menegazzi, 2018). Deste modo, para que um livro infantil em formato
app tenha um bom design é necessário que haja uma colaboração entre “o grupo tradicional de profissionais do mundo editorial - autores, editores, tradutores, ilustradores e designers gráficos -, somado
a compositores, locutores, programadores de jogos”, etc. (Ramos, 2017,
p. 238). No entanto, “os profissionais e editores reconhecem que há
uma falta de padrões e uma ausência de modelos dominantes na publicação digital para crianças” (Sargeant, 2015, p. 29 Tradução Nossa).
Tudo isto culmina no uso indiscriminado e mal planejado de recursos
multimídias e de interação (Smeets e Bus, 2012), de tal modo que estes
podem criar estímulos indesejados, desviar a atenção e comprometer
a experiência de leitura das crianças (Morgan, 2013).
Segundo resultados de investigações realizadas por Kao et al. (2013) e
Homer et al. (2014), é possível afirmar que os apps infantis podem proporcionar um maior envolvimento da criança com a história e potenciar a aprendizagem quando comparados com versões de livros eletrónicos menos interativos. No entanto, as experiências que os aplicativos
oferecem, por serem múltiplas e multimodais, “tornam difícil avaliar
seu impacto global, pois afetam vários domínios do desenvolvimento
infantil” (Kucirkova, 2011, p.938). Deste modo, uma melhor compreensão da “capacidade de produzir discursos que se valem de diferentes
modos de significação” pode permitir, entre outras coisas, criar obras
literárias para crianças com maior qualidade (Moraes, 2015, p. 241).
Como anteriormente referido, esta investigação tem como objetivo
mapear as áreas de interação, também conhecidas como “hotspots”,
presentes em livros infantis digitais e classificá-las de acordo com
as funções que estas apresentam. Para isso, realizamos uma revisão
da literatura científica, a partir da qual nos baseamos para a análise
descritiva de nove livros infantis apps, selecionados por critérios de
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destaque em importantes prêmios voltados à literatura infantil digital. Por fim, apresentamos um conjunto de hotspots que incluem,
além daqueles já mencionados por outros estudos, outros que puderam ser identificados por meio da análise de uma amostra de apps.

2. Leitura e Interação com apps infantis
Os recursos multimídias dos livros infantis apps proporcionaram profundas transformações na experiência estética da leitura (Moraes,
2015) e quando bem utilizados podem favorecer à literatura infantil recursos multimodais com a presença de sons, narração e imagens em
movimento, de um modo que aproxima a leitura cada vez mais das
histórias orais. Isto, se pensarmos a literatura, como define Frederico
(2016, p. 104), como “um processo de cocriação de signos, signos que
podem estar apresentados em qualquer modalidade, escrita, visual,
sonora, cinética, etc.”
Os livros infantis impressos já continham (1) interação física,
proporcionada em diferentes níveis, tais como pop-ups, por meio do
manuseio de páginas e outros materiais adicionais, e (2) interação
intelectual, que serve para “orientar os leitores em um curso não linear através do conteúdo, levá-los a resolver enigmas ou a tomar decisões para efetuar o resultado da história.” (Timpany et al., 2014, p.
198 Tradução nossa). No livro ilustrado app existe ainda o que se pode
chamar de (3) interação digital, que se trata das áreas e conteúdos
interativos da história, recursos que demandam e resultam em ações
interativas de modo diferenciado do que ocorre com o livro impresso.
Nesse sentido, Hoffman e Paciga (2014) chamam a atenção para
discrepâncias na leitura do livro digital, já que diferentemente do livro
impresso o aplicativo requer novas abordagens e novos protocolos de
leitura, tais como os movimentos de toques e gestos sobre a tela dos
dispositivos (tocar, arrastar, deslizar, etc.). A interação touchscreen introduziu modificações significativas na leitura, já que exige o uso de
diferentes tipos de toque e gestos manuais dos leitores diretamente na
tela dos dispositivos eletrônicios (Serafini, Kachorsky e Aguilera, 2016).
Tal condição, quando bem aproveitada pode inclusive proporcionar
comportamentos que são benéficos para o desenvolvimento psicomotor da criança (Kamysz e Wichrowski, 2014). Assim, o design de interação deve considerar que as características multimodais devem ser
empregadas em um sentido comum para que sejam compreendidas e
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facilmente executadas pelas crianças durante a leitura de livros digitais (Menegazzi, 2018).

3. Hotspots em livros infantis digitais
De acordo com Shamir e Korat (2006) no contexto dos ebooks para
computadores, ainda antes mesmo do surgimento das aplicações, os
hotspots eram as áreas da interface onde os alunos “clicavam” para
ativar som, animação e vídeo. No contexto dos livros digitais altamente interativos, como no caso de apps, Serafini, Kachorsky e Aguilera
(2016, p. 510. Tradução nossa) apresentam uma definição mais atualizada, definindo os hotspots como sendo “áreas específicas na tela
onde os leitores podem tocar, deslizar ou apertar a superfície do dispositivo para gerar sons, animações ou mesmo conteúdo adicional
durante a leitura.”

3.1. Hotspots: uma revisão
Salmon (2014) explica que os livros digitais permitem que os jovens leitores controlem a visualização da história por meio de hotspots, tendo
acesso a dicionários e conteúdos extras. Estas vantagens proporcionam (1) maior motivação e envolvimento na leitura, (2) oportunidades
para ler histórias de forma independente e (3) inclusão de vocabulário mais avançados. Ao fornecer explicações extra os hotspots também
podem ser muito úteis à aprendizagem, afirmam Smeets e Bus (2012).
Inclusive, os livros infantis digitais podem conter áreas de interação
que orientam e monitoram o processo de leitura e de aprendizagem
através, por exemplo, de quiz e feedback. Tais mecanismos podem proporcionar maior envolvimento e compreensão da história, afirmam
Kao et al. (2013).
Muitos livros infantis apps também permitem aos leitores por
meio de áreas interativas controlar configurações, tais como ajuste
de som, tamanho de fontes e níveis de legibilidade do texto, navegar
entre informações e até mesmo que o leitor “designe o arranjo (grade,
círculo, aleatório ou pilha) e agrupamento (tipo, origem, classificação do usuário) de informações” (Cahill e Mcgill-Franzen, 2013, p. 30.
Tradução nossa). Configurações como ativar a leitura automática e
sons ou alteração de idioma permitem leituras personalizadas, apesar
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de que ainda poucos livros infantis digitais viabilizam personalizações propriamente ditas, aquelas que vão além dos scripts previamente inscritos nos seus sistemas computacionais (Menegazzi e Padovani,
2017). Contudo, algumas apps podem conter verdadeiras áreas de personalização que, por exemplo, permitem ao leitor gravar a sua própria
leitura, algo que pode ser utilizado em ocasiões em que os pais não
possam estar juntos de seus filhos durante a leitura.
Os hotspots também dão acesso aos menus do livro, por meio de
botões que levam, por exemplo, às áreas de configuração. Os hotspots
em forma de botões e ícones são também essenciais para a navegação porque permitem aos leitores avançar entre páginas, capítulos e
áreas durante a leitura (Cahill e Mcgill-Franzen, 2013).
Mais recentemente, as editoras têm desenvolvido apps que se assemelham a filmes com hotspots que são ativados pelo leitor e que
possibilitam também abrir animações, jogos e simulações de vídeos
e texto que contribuem para explicar o conteúdo da narrativa (Cahill e
Mcgill-Franzen, 2013).
Os hotspots em livros de formato aplicativo, enquanto hyperlinks
podem também proporcionar ao leitor o acesso a conteúdos externos,
conectar com outros aplicativos e até mesmo permitir acesso às redes sociais (Serafini, Kachorsky e Aguilera, 2016), tornando a leitura
uma atividade hipermidiática. Além de permitir conexões virtuais,
hotspots também podem ser projetados para a integração com mídia física. Este é o caso do projeto “Bridging Books” (Figueiredo et al.,
2014), o qual se trata de um aplicativo projetado para permitir a junção
com um livro impresso. No projeto “Bridging Books” é possível acoplar o dispositivo tablet contendo a versão app do livro infantil e, por
meio de mecanismos magnéticos, este permite que quando o usuário vire as páginas do livro impresso o aplicativo corresponda com a
ação revelando conteúdos adicionais da história. Esta junção entre as
interfaces gráfica impressa e digital permite, conforme defendem os
autores (Figueiredo et al., 2014), preservar as experiências tradicionais
de leitura mesmo com o uso de aplicativos.
Em resumo, com base na revisão da literatura científica, entende-se que os hotspots são áreas de interação que podem proporcionar as diferentes funções: (1) acesso a dicionários e conteúdos extras
interativos; (2) acesso e interação com jogos; (3) controle de vídeos e
animações; (4) acesso a configurações do sistema; (5) personalização;
(6) acesso aos menus; (7) navegação entre páginas e seções; (8) acesso
a hyperlinks; (9) monitorar e apoiar a aprendizagem através de ferramentas como quiz e feedback; (10) integração com mídias físicas.
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3.2. Hotspots: análise da amostra
Realizamos uma análise descritiva a partir de uma amostra de nove
livros infantis apps, selecionados por serem destaque no Prêmio Jabuti
de Literatura Brasileira e no prêmio internacional Bologna Ragazzi
Digital Award (BRDA) entre 2015 e 2017. A partir da interação com os nove
aplicativos investigamos se, além dos hotspots já mapeados pela bibliografia científica, existiam outras áreas de interação não mencionadas
nos estudos prévios. O quadro 1 sintetiza o resultado deste processo:

Tabela 1 Mapeamento e
classificações de hotspots
em livros infantis digitais

Prêmio Jabuti
Hotspots/livros infantis apps (Ref.)

1

Dicionários/Conteúdos extras

×
× × ×
×
×
× × ×
× ×
× × ×
×

Vídeos e animações
Jogos
Quiz e feedback
Revisão

Configurações do sistema

bibliográfica

Menus
Navegação
Links para fora do app

2

3

4

Verificação
da amostra
de apps

Interação física (hardware)

×
× ×

5

6

7

8

9

× × ×
×

× × ×
× ×

× × ×
× × ×
× × ×
×

× × ×
× ×
× × ×
×
×
×
× × ×
×
× ×

Integração com mídia física
Personalização

Prêmio BRDA

×

Interação sonora
Realidade Virtual/Aumentada

Ref.

Ano

Título da obra

Editora

País

1

2017

Coleção Kidsbooks - Itaú

Agência África

Brasil

2

2017

Nautilus - Vinte Mil Léguas Submarinas

Storymax

Brasil

3

2017

Quanto Bumbum!

Editora Caixote

Brasil

4

2016

Pequenos Grandes Contos de Verdade

Editora Caixote

Brasil

5

2016

Mãos Mágicas

SESI SP

Brasil

6

2015

Flicts

Melhoramentos

Brasil

7

2017

Mur

Step in Books

Dinamarca

8

2016

Wuwu & Co.

Step in Books

Dinamarca

9

2016

Goldilocks and Little Bear

Nosy Crow

Inglaterra
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De modo geral, pudemos verificar que os apps selecionados possuem variedade de hotspots, sendo que as áreas de vídeos/animações, configuração do sistema, menus e navegação estão presentes
na grande maioria dos títulos comercializados. Apenas o app Nautilus
- Vinte Mil Léguas Submarinas (Storymax, 2017) apresenta áreas com
conteúdos extras, com explicações sobre a obra original de Júlio Verne.
Quanto Bumbum! é o único livro digital com hotspots direcionados
para a monitorização e reforço da leitura através de um quiz semelhante a um jogo da memória. Três apps contem hyperlinks, mas unicamente de modo a levarem o leitor para fora do aplicativo direto ate
a loja virtual App Store. O único app que apresenta áreas interativas
que se integram com mídias físicas é o livro Mur (Step in Books, 2017),
o qual, por meio da realidade aumentada permite disparar animações
a partir da interação com livro homônimo impresso, assim, o leitor
pode interagir com elementos e personagens da história que se “descolam” do papel e se tornam animados dentro do aplicativo.
As áreas interativas de realidade virtual ou aumentada foram verificadas apenas em um outro app, Wuwu & Co., também produzido
pela Step in Books, a editora dinamarquesa responsável por Mur. Em
Wuwu & Co. é possível, por meio da realidade virtual, descobrir e interagir com cenários e personagens de acordo com os movimentos físicos
que o leitor realiza com o dispositivo móvel de leitura. É como se o leitor
controlasse uma “janela” através da qual pode acompanhar a história
conforme direciona o dispositivo móvel no espaço, por meio da interação física via hardware, tendo assim acesso a outras áreas do livro.
Os hotspots de interação física via hardware são áreas que permitem que a criança interaja com o aplicativo através da movimentação
do dispositivo de leitura no espaço. Este tipo de interação foi mapeado
em cinco diferentes apps dos nove analisados. Enquanto este hotspot
possui um efeito mais sútil na maioria dos apps analisados, no livro
Goldilocks and Little Bear (Nosy Crow, 2016) permite que o leitor possa
girar o tablet para ter acesso a uma outra versão da história. O que se
trata de uma condição de muita relevância e congruente à história.
Em Wuwu & Co. (Step in Books, 2016) também merece destaque por
possibilitar que o leitor possa imergir numa narrativa através de um
cenário 360º graus, como já mencionado.
Por fim, verificamos a presença de hotspots com a função de interação sonora, que não se trata das respostas e avisos sonoros do sistema geralmente vinculadas à ativação de vídeos e animações, mas uma particularidade apenas verificada na aplicação Wuwu & Co. (Step in Books, 2016).
Neste app, num determinado ponto da história, para prosseguir com a
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história, o aplicativo solicita que a criança grite com os personagens para
acordá-los. Interação esta que demanda comandos vocais dos usuários
em vez de o fazer através do toque. Nesse caso, o livro digital, como artefato multimodal, utiliza o microfone do dispositivo móvel para capturar
sons e, em resposta, os personagens acordam e “falam” com leitor.
Esses três hotspots - realidade virtual ou aumentada, interação
física via hardware e interação sonora - verificados na amostra de
apps infantis complementam a revisão que realizamos, compondo assim treze diferentes áreas de interação classificadas por esta pesquisa.
O estudo também nos possibilitou compreender, como afirmam
Bus, Takacs e Kegel (2015, p. 89), que o sucesso dos livros infantis digitais com alto nível de interatividade, como são no caso os apps, depende não apenas do grau de desenvolvimento das capacidades de execução e nível de compreensão das crianças, mas também da qualidade
do design de interação.

4. Considerações Finais
Apesar de cada vez mais populares entre as crianças, os livros digitais
ainda apresentam propriedades pouco investigadas e, provavelmente
por consequência, podem conter problemas especialmente relacionadas ao design de interação, como é o caso de hotspots em demasia ou
desvinculados de funções literárias. Partindo disso, nesta investigação
mapeamos e classificamos hotspots presentes nos livros infantis digitais por meio de uma revisão da literatura científica e da análise de
uma amostra comercial de nove aplicativos de livros infantis premiados. Assim, este estudo de caráter exploratório possibilitou reconhecer
treze áreas interativas diferentes em livros infantis digitais, conforme
o diagrama abaixo (Fig.1):
Fig.1 Hotspots em
livros infantis digitais
altamente interativos
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Este mapeamento preenche uma lacuna existente nas investigações atuais relacionadas ao tema e serve como ponto de partida para
futuras atualizações e estudos que, por exemplo, queiram saber de que
modo cada área de interação pode afetar a leitura infantil com livros
digitais. As contribuições deste trabalho permitem também contribuir
para que pais e professores possam reconhecer os hotspots e compreender como interagir com estes mecanismos da melhor forma,
contribuindo deste modo para um aumento de confiança na utilização de livros digitais. Acreditamos ainda que os resultados possam
contribuir para orientar novos projetos de design de livros infantis
para dispositivos móveis de interação.
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The presence of new media technologies in the cities’ fabric is progressively redefining tourism experience. This paper analyzes experiences provided by the Lisbon Story Centre by close reading its
five areas under the lens of Pine and Gilmore’s experience dimensions. In order to do so, we will summarize, deconstruct and interpret each one of its areas seeking to understand how the relations
established among them come together to create a unified place
brand experience. As a result, we present Lisbon Story Centre as a
mainly aesthetic experience, which seeks for perceptive ability. We
also suggest further development with regard to interactive installations analysis methodologies and assert that interactive installations can enrich the processes of human communication with the
surrounding environment.
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Cities are collective spaces that can provide different kinds of experiences. In a globalized era, many of these experiences are designed
aiming to engage citizens, tourists and investors with the uniqueness
of a given place. The concept of tourism experience has been progressively redefined as new media technologies are added to the so-called
experience scape (Mossberg, 2003), moving from a more passive experience to a more active one. As in the case of tourist experiences
the users or consumers come to the place where the experience is
produced (Sundbo & Darmer, 2008), high quality experiences are seem
to be crucial for a city brand strategy.
Apart from the discussions about both authenticity or performance, this paper analyses the Lisbon Story Centre-Memories by
close reading its five areas under the lens of Pine and Gilmore’s (1999)
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experience dimensions, seeking to understand how the relations established among these areas come together to create a unified place
brand experience.

2. Methods
The method used for conducting this research is called close reading,
a specific method of literary analysis, adapted for the study of other
media, such as cinema and, more recently, digital media (Bizzocchi
& Tanembaum, 2011). This method uses the interpretation of a small
part of the media as a way of thinking about it as a whole and requires
the researcher to establish a dialogue with its forms, structures and
meanings (Van Looy & Baetens, 2003). It also requires carefully analyzing its specific aspects, including the effects of small parts of it on
the rest of the set, wondering the reason for choosing each of the elements and noticing how they interact with each other.
In this study, the four domains of experience presented in Pine
and Gilmore (1999) constitute the analytical lens under which we examine the Lisbon Story Center. These authors divide experience into
four domains - active participation, passive participation, absorption,
and immersion - and into four categories - entertainment, education,
escape, and aesthetics. We further discuss these domains and categories later.
The methodological procedures of this research began with the selection of the interactive equipment, the selection of the analysis tool
and the analysis of the material obtained through an on-site visit to
the Lisbon Story Center on January 30, 2018. The stages of analysis
included summary, deconstruction and interpretation.
The first step (summary) sought to recognize the media without
initially making assumptions and notes about it. We observed The
Lisbon Story Center experience creation strategies with the initial aim
of understanding the intentions behind the selection of compositional elements of place experiences. The questions at this stage sought
to understand what was happening in that environment, what was
the intention of using each of its elements and in what context the
Lisbon Story Center is inserted. In step 2 (deconstruction), each of the
elements mentioned above was deconstructed in terms of the type
of participation and proportionate experience. Next, we describe the
identified elements and the detailed annotation of each one of them.
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Finally, step 3 comprised the interpretation of the observed data and
sought to reveal the reasons behind the choices of the interface elements according to the logics of participation, immersion and absorption related to the media users.

3. Pine and Gilmore’s experience dimensions
Pine and Gilmore’s (1999) work is part of a broader set of frameworks and models developed by researchers as Mossberg (2003),
and Tarssanen and Kylänen (2005) to “increase our understanding
of a meaningful [...] experience as well as possible dimensions that
may constitute an experience” (Mehmetoglu & Engen, 2011, p. 241).
It stands out from the other approaches for not being so concerned
about components of an experience, but for trying to explain the dimensions in which it occurs. The authors suggest four dimensions
of experience along two axes (see Fig.1), regarding the customer’s level of participation and the customer’s connection with the environment or surroundings.
Fig.1 Pine and Gilmores’s
experience dimensions
Source: adapted Pine
e Gilmore (1999)

Horizontally, there is the axis of participation of individuals with
an specific experience. It varies from passive (no influence on performance) to active participation (the personal interaction affects the
event that generates the experience).
In the vertical axis it is described the individual’s relation to the
environment and his connection with the performance of the experiment. At the top of the axis, the authors place absorption, that is, the
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experience will be brought to the mind of the consumer and make
him aware of it while keeping some distance from it. At the bottom,
they place immersion, in which the consumer is physically participating in the experience.
In addition to this, Pine and Gilmore (1999) divide experience into
four categories: entertainment, education, escapism and aesthetic.
When a customer passively absorbs what is happening, the authors
frame the experience as entertainment. This happens when one is listening to music, reading a book or doing something else for pleasure.
When this same customer has a passive participation but with a greater immersion, they frame it as aesthetic. These experiences simulate
aesthetic sensations that connect people with reality in order to experience, even in a passive way, some situation. In educational experiences,
people are actively involved, either intellectually or corporately, seeking
to absorb everything that is happening around them. The authors relate
escapism to the creation of an immersive environment, in which individuals are completely involved in order to engage in the experience.
Mehmetoglu and Engen (2011, p. 243) explain that, in sum, one can
say that “the entertainment experience is about feeling, the educational experience learning, the aesthetic experience presence, and the
escapist experience doing”.

4. Lisbon Story Center
The Lisbon Story Center is a space located in Terreiro do Paço, Lisbon,
Portugal. Opened in 2012, the place is dedicated to the memory and
history of the city, addressing the main events from its foundation to
recent times. Such stories are told through an interactive installation,
in which the public travels through different spaces by means of images, videos, audios among other multimedia elements that seek to
provide a unique experience in the presented reports.
The visit takes about sixty minutes and in each of the stages, the
public is faced with the history of the city, which is told in a way to
provide a trip in time and space. The story is chronologically told, and
it is composed of five main stages: (1) mythological history and construction of the city; (2) travel, products and discoveries, a global city;
(3) two major catastrophes: earthquake and giant wave; (4) Marques
de Pombal and the reconstruction of the city; (5) Terreiro do Paço and
the recent stories of the city.
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An audio (multilingual) narrator, available at entrance of the
space (Fig.2), tells the story. Over the spaces, the visitor acknowledges
the location of the story he listens to and watch to the videos available
along the way, without removing his headphones.
Fig.2 Lisbon Story Center
start point Source:
the authors (2018)

The spaces of the Lisbon Story Center are decorated according to
what is being told. For example, when entering the environment of
the caravels, it is possible to smell the products transported and to visit an old warehouse with replicas of boxes, bags, among other things
that were necessary so that the products could be stored and resold in
the sixteenth century Lisbon (Fig.3).
Fig.3 Internal view of
Lisbon Story Center Source:
the authors (2018)

The discoveries and the great navigations do not go unnoticed in
the place. It is possible to see the replicas of caravels used by the navigators who left Portugal in search of new lands (Fig.4). Large panels
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of images and the furniture available for photography portrays the
technology of the time, the difficulties encountered and the details of
the processes.
Fig.4 Navigations and
discoveries Source:
the authors (2018)

One of the spaces where the visitor should take off the headphones
and participate in an immersion is the site dedicated to the report of
the earthquake occurred on All Saints’ Day of 1755, which destroyed
the city. For this, a dark room allows the audience to sit in front of a
giant screen that surrounds the whole space. The sound and images are of high quality, further enhancing the immersion. The screen
combines photographic (real) images of the facts along with animations and the narration and speeches of the characters. In addition to
the earthquake, it is also portrayed the giant wave that struck the city
shortly after the first disaster.
This immersion leads to a more innovative space, which deals
with the reconstruction of Lisbon and the presentation of the character Marquês de Pombal as the great motivator of what can still be
seen on the streets today (Fig.5). Screens placed side by side in a room
depict the phase of revolutions and history that is more recent. Here,
the visitor has to choose which of the stories he wants to watch.
The space also has a virtual model of the city, where it is possible
to explore and discover the history in each of the spaces of the model,
as well as search the current history in the areas covered. As the final
part of the visit, there is a store, which offers products related to the
culture, memory, architecture and the design of the city.
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Fig.5 Marquês de Pombal
e the new Lisbon project.
Source: the authors (2018)

Next, we analyze the quality of the experiences provided in each
one of the areas of the Lisbon Story Center and then framed them into
one of Pine and Gilmore’s dimensions.

4.1. Mythological history and construction of the city
The first nucleus of contents, in which are the myths that permeate
the history of the city and the main facts about the city’s construction, the content is provided primarily in videos, to which the visitor
follows by wearing headphones. In addition, the theme is explored to
the extent of large visual interventions. In relation to the experiences dimension of Pine and Gilmore (1999), one can notice that in the
horizontal axis, this area comprises a passive participation, in other
words, the visitor does not influence on the performance of the interface. On the vertical axis, the experience is based on absorption. In
this case, only after paying attention to the contents the visitors can
have a greater understanding of the city.

4.2. Travel, products and discoveries, a global city
In the second nucleus of content, the experience changes as the visitor
is taken into a new space: a representation that seeks to get as close as
possible to the old spaces of receipt, exchange and landing of products.
Smells, sounds, reproductions of caravels, boats and other things considered innovations for the time that is being represented make up
the environment so that the contact with history is enhanced.
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At this point, the experience becomes a passive experience, on an
aesthetic level, in which the visitor connects with the story from simulations of sensations and may experience, even if passively, what is
being shown.

4.3. Two major catastrophes: earthquake and giant wave
The third environment starts with a wide and dark corridor, in which
images and texts inform about the experience afterwards. An old style
wooden door opens for each new section. Visitors are invited to take
off their headphones, enter the space and feel at ease. The dark room
with a giant screen and high-quality sound makes the experience become something that the visitor happens to fell part of it. We consider
it to be an active participation because it’s necessary to get involved
with the moment for it to be fully understood. In addition, because of
the immersive environment, we can classify it as an escapist experience, in which individuals are completely involved with that universe, feeling as if they were part of that history.

4.4. Marques de Pombal and the reconstruction of thecity
Moving on, visitors find an intervention that reproduces the advances and technologies employed in the reconstruction of Lisbon. It’s
possible at this moment to walk on a structure in a way that represents the new engineering system applied to the construction of
houses and buildings after the earthquake so that they could stand
firm case another similar disaster happens. The plants of the new
town and the figure of the Marquês de Pombal as the main responsible for the project are presented by means of an holography system,
which allows visualizing in three dimensions the discussions in relation to the city project.
About the structures applied in houses, one can say that the experience provided is an active experience, education dimension, because
only when a visitor walks on the structures he is able to understand
its operation. In relation to the experience with the holographic projection, it can be said that it is an entertainment experience, since the
visitor observes and absorbs the past emotion from the representation.
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4.5. Terreiro do Paço
This place is dedicated to the recent history of the city, which is presented on different screens that project videos of historical facts and
contemporary issues, trying to reproduce the environment of the city.
It is provided a 360-degree view of Terreiro do Paço, site of large demonstrations, parties and popular movements. It is in this space that ends
the tour through the memory of the city. Seats are provided so that
people can sit down and figure out the content available. Because it is
a multi-screens environment, visitors can choose which videos want
to follow and listen to the audio related. In this way, the experience is
passive and it is something more geared to entertainment. The focus
right now is on the visitor’s choice, which will make according to his
individual interests, seeking to satisfy his own knowledge.

5. Conclusions
The analysis of the Lisbon Story Centre is a complex study in the sense
that you cannot just focus on space and their interfaces as experiences providers. It is necessary a comprehensive look about the context in
which it is inserted, about the objective in relation to the content presented, and about the prior knowledge of visitors among other things.
The effort made by the present work also comprised describing and
verifying the viability of analyzing an experiential environment from
existing methodological proposals.
The choice for close reading was a possibility because it is a methodology that seeks to analyze a media looking separately to each one
of its parts. However, we found difficult to adapt such a methodology for the analysis of a large interactive equipment. This happened
mainly because it is something that many steps are involved, and
even with conscientiousness and care in the application of analysis
there are many aspects of the media and their own experience that
may go unnoticed.
Furthermore, the issues concerning the dimensions, classifications and categories of an experience has been focus of researches in
different contexts over the past few years. One can check that when
applied to an object of research the indications of Pine and Gilmore
(1999) need to be understood in a more integrated manner, since experiences often intersect and change insofar as they happen.
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We conclude by asserting that the whole Lisbon Story Centre seeks
for an aesthetic experience. We understand that the experiences analyzed, are mainly concerned about providing and/or requiring perceptive ability from those who experience it.
Finally, it is suggested further development with regard to media
analysis methodology, when related to interactive installations seeking to find ways to a more suitable methodology for analysing these
contexts. The interactive installations are emerging sources of experience, which can enrich the processes of human communication with
the surrounding environment.
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This project aims to demonstrate how digital media contributes to
the support and optimization of procedures inherent to the advertising of job offers in the tourism sector in Portugal, from publication
of the offer to the selection of the most promising candidate for the
vacancy available.
This work is based on the creation of a digital platform to support
human resources management in the tourism sector, specifically in
the recruitment and selection of workers. This platform aims to bring
together candidates and recruiters through the design of a digital interaction space that helps to outline the desired worker profile, in order to identify candidates who present the most appropriate skills for
different companies.
The research work presented in this project consisted of the design
of the platform, based on the application of several methods interconnected with the principles of Social Interaction Design; the understanding of UX and UI design; the application of the persona method; the creation of workflows and wireframes; and the development of usability
tests, which allowed to optimize the final prototyping of this project.
In short, with the development of the digital platform, it was intended that the processes of recruitment and selection of candidates
in the tourism sector would become more effective and would contribute to the construction of a community of professionals who seek
to work in the tourism sector.
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Resumo
O presente artigo pretende demonstrar de que forma os meios digitais
podem contribuir para o apoio e otimização dos procedimentos inerentes ao lançamento de ofertas de trabalho (OT) no setor do turismo
em Portugal, desde a publicação dessa oferta à seleção do candidato.
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O trabalho consistiu na criação de uma plataforma digital de apoio
à gestão de recursos humanos nesta área do turismo, em particular
no processo de recrutamento e seleção de trabalhadores. A plataforma
pretende aproximar candidatos e recrutadores, através do desenho de
um espaço digital de interação que ajude na delimitação do perfil de
trabalhador pretendido, no sentido de identificar os que apresentam
as competências mais adequadas para as diferentes empresas.
O trabalho de investigação apresentado neste artigo consistiu no
desenho da plataforma, tendo por base a aplicação de vários métodos
interligados com os princípios do Social Interaction Design; a compreensão do UX e do UI design; a aplicação do método personas; a criação de
workflows e wireframes; e o desenvolvimento de testes de usabilidade,
que permitiram otimizar a prototipagem final da solução criada.
Em suma, com o desenvolvimento da plataforma digital, pretendeu-se que os processos de recrutamento e seleção de candidatos no
setor do turismo fossem mais eficazes e contribuíssem para a construção de uma comunidade de profissionais que procuram trabalhar
no setor do turismo.

1. Introdução
A economia mundial tem demonstrado um forte crescimento, potenciado pelo setor do turismo, sendo previsto que no ano 2020 existam
1,6 mil milhões de turistas (Turismo de Portugal, 2015), sobretudo em
países mais pequenos e com maior oferta turística. É fundamental que
as entidades turísticas estejam sensíveis a esta realidade e que consigam adaptar-se às constantes mudanças económicas provenientes,
não só da globalização, mas também da evolução digital (Turismo de
Portugal, 2015).
Neste contexto, Portugal revela-se um país particularmente importante, uma vez que reúne um conjunto de fatores favoráveis para a
indústria do turismo às quais se destacam: as condições geográficas,
climatéricas, sociais, culturais e de lazer
O Turismo é assim entendido como o conjunto de atividades realizadas por visitantes, em lugares distintos dos de residência, com
períodos inferiores a 12 meses, sejam estes para fins de lazer, entretenimento ou negócios. Neste seguimento, as viagens de negócios representam cerca de 15%. Outros motivos de deslocação, tais como visitas
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a familiares, peregrinações ou tratamentos de saúde, englobam 27%.
Mais de metade das viagens realizadas são para fins de lazer e entretenimento (UNWTO, 2014).
No turismo, as atividades variam e a sazonalidade do emprego é
uma tendência crescente. A polivalência dos empregadores é substancialmente mais exigente e, a necessidade de recrutamento de profissionais para reforçar o desenvolvimento de trabalho sazonal tem
crescido significativamente (Koenig-Lewis & Bischoff, 2010).
Face ao exposto, é fundamental a organização desta área, para que
a resposta às respetivas necessidades seja mais eficaz. Deste modo, é
fundamental prevenir que o trabalho sazonal seja sinónimo de precariedade e desemprego e, assim, constituir uma mais-valia para entidades patronais e trabalhadores (Getz & Page, 2015).
Em resposta ao objetivo de desenvolver uma plataforma digital para
recrutamento de trabalhadores sazonais, a procura de soluções passou
por desenvolver um protótipo que permitiu a aplicação prática da metodologia proposta neste projeto (Hong, Tai, Hwang, Kuo, & Chen, 2017).

2. Os processos de recrutamento e seleção
Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a gestão estratégica dos recursos humanos deve focar-se em práticas de planeamento que visam o aumento do conhecimento de forma a tornar o
processo de recrutamento e seleção mais otimizado (Rajeswari & K.
Santa Kumari, 2014). Contudo, segundo Tom Baum (2015), no setor do
turismo, dimensões como a gestão de pessoas e o papel dos recursos
humanos parecem estar congelados no tempo, não existindo nenhuma evolução com o objetivo de tornar, por exemplo, processos de recrutamento mais objetivos e eficazes.
Um processo de recrutamento e seleção bem sucedido é cada vez mais
importante para os empreendimentos turísticos e as empresas consentem que a existência de um processo de recrutamento capaz de selecionar os candidatos mais competentes é um fator-chave (Rego et al., 2015).
Os atuais métodos de recrutamento são caracterizados por suportes institucionais, digitais e físicos. Deste modo, os suportes institucionais dizem respeito a contactos diretos com escolas e universidades,
recurso a bases de dados em entidades como centros de emprego e,
inclusive o website oficial da empresa. Os recursos digitais correspondem a anúncios publicados em redes sociais tais como o Facebook e o
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Linkedin; plataformas como Net-empregos, Sapo-emprego e a Rede-T.
Relativamente aos suportes físicos, no setor do turismo, ainda prevalecem métodos tradicionais como recurso a publicações em jornais
e revistas. O mesmo aplica-se a todo o processo posterior ao lançamento da oferta, referente a seleção e análise dos candidatos até ao
momento das entrevistas (Passos, Madureira, & Esteves, 2014).
A carência de práticas e instrumentos apropriados podem conduzir a perdas económicas, isto sem identificar os custos que estes enganos podem causar em relação a perda de tempo, uma vez que se
tratam de processos que geralmente se tornam densos e complexos, e
ao mesmo tempo lutam contra o tempo (Rego et al., 2015).

3. Metodologia de investigação
Esta investigação surge com o objetivo de responder a questões como:
de que forma uma plataforma digital pode auxiliar no processo de recrutamento de trabalhadores sazonais? Que tipo de informações são
relevantes para a plataforma? De que modo deve estar estruturada a
plataforma? Que tipo de informações são relevantes? Como possibilitar a mais eficaz interpretação dos dados de um CV?
Definido o objeto de estudo, desenvolveu-se uma revisão da literatura centrada na problemática do turismo em Portugal, mais
especificamente:
-- no levantamento da dimensão e da contribuição, direta e indireta,
da empregabilidade do setor em Portugal;
-- na compreensão dos atuais métodos de recrutamento e seleção
praticados por gestores e diretores de recursos humanos em empreendimentos turísticos;
-- na análise e recolha, nomeadamente de plataformas digitais já
existentes de apoio ao processo de lançamento de ofertas de trabalho, gestão e seleção dos candidatos.
Este processo consistiu também na realização de entrevistas,
com o objetivo de melhor compreender as necessidades do mercado.
Nesse sentido, para as entrevistas foi elaborada uma maquete digital
de apoio, construída com base na análise da concorrência, avaliação
da interface e da usabilidade; o recurso à criação de personagens fictícias, que ajudaram a compreender as necessidades iniciais; fluxogramas de utilizador de forma a determinar os estudos de caso que
melhor se enquadravam. A maquete permite o registo do utilizador,
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na plataforma; a criação de um perfil empresarial; o lançamento de
uma oferta de trabalho; a verificação de candidatos que já se candidataram a uma oferta de trabalho aberta e o encaminhamento de
mensagens para os candidatos.
As reações à plataforma foram positivas, nesse sentido desenvolver um meio de comunicação que facilite o lançamento das ofertas
de trabalho e toda a monotorização dos candidatos é uma mais valia,
porque permite uma fácil e rápida interpretação, interação e armazenamento, avaliando os entrevistados eficazmente. Será inclusive
oportuna na medida em que permitirá um contacto mais direto entre
recrutador e candidato. Após a recolha destes feedbacks, os procedimentos passaram pelo desenvolvimento de um moodboard para organizar e direcionar os inputs recolhidos para o posterior desenvolvimento final do projeto. A arquitetura de informação teve também
por base a análise das plataformas que foi realizada na primeira fase
do projeto, a criação das personas e a reformulação dos use cases. Em
paralelo foram desenvolvidos os wireframes e workflows, com base na
maquete digital já desenhada.
Relativamente ao desenvolvimento do design de interfaces foi
criada a identidade da plataforma GROOW (nome fictício atribuído à
plataforma) e todo o design visual dos wireframes tendo em atenção
aspetos visuais como a cor, tipografia e composição.

4. Arquitetura de Informação
No contexto do projeto, a observação e o estudo de plataformas semelhantes envolveu a criação de uma estratégia que é referente ao aspeto
visual e o primeiro impacto que o utilizador terá com a comunicação
da plataforma, ou seja, a comunicação não deve apenas transmitir
aquilo que os utilizadores querem, mas também o que estes desejam.
Nesse sentido, a plataforma faz-se acompanhar de um website, que
explica todas as funcionalidades e vantagens da dashboard. Porém o
funcionamento e o fluxo de atividade da plataforma estão dependentes do registo de profissionais que procuram ofertas de emprego no
setor do turismo, hotelaria, restauração ou lazer.
Posto isto, o objetivo passou por expor, logo na primeira página, as
ofertas de trabalho disponíveis, de modo a que os candidatos tenham
acesso a toda a informação relativa à oferta. No entanto, para se candidatarem a uma oferta têm de se registar na plataforma. Um aspeto
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a trabalhar, futuramente, é a recomendação de ofertas a amigos, colegas e familiares com uma simples partilha de email ou contacto.
Nesse sentido a arquitetura de informação das tarefas desenvolvidas no tem por base a criação de um perfil profissional, que num
primeiro momento consiste na recolha de informações pessoais tal
como o nome, o email, o nome da empresa e a criação de uma palavra
passe. Após esse primeiro momento, o utilizador receberá um conjunto de mensagens de boas vindas e uma breve explicação das potencialidades que pode explorar pela utilização da plataforma. Contudo,
após o contacto com a interface da dashboard, não é possível realizar
nenhuma ação sem antes criar um perfil empresarial.
O perfil empresarial consiste em três etapas. A primeira consiste
na recolha do número de telemóvel (caráter facultativo), na seleção do
cargo que desempenha na empresa e na seleção do modo de obtenção
de conhecimento relativo à plataforma. Nativamente, esta concede
um conjunto de opções de resposta relativamente a estes menus, sendo apenas necessária a seleção de uma das opções. O segundo passo
refere-se à empresa. O gestor deve carregar uma imagem de perfil
(logótipo da empresa), indicar o URL do website, uma breve descrição
e a indicação das redes sociais em que a empresa está presente. Estas
informações transmitem transparência aos candidatos e a associação
das redes sociais permite partilhas instantâneas das ofertas.
Por fim, são pedidas informações como a dimensão da empresa,
onde a resposta varia entre pequena, média e grande empresa. A localização e o tipo de indústria têm como objetivo gerar automaticamente filtros associados ao tipo de empreendimentos. Deste modo,
a plataforma pré-estabelece filtros que melhor se adequam ao perfil
típico pretendido.
Relativamente à criação de uma oferta de trabalho, o processo divide-se em três submenus, relativos à “Oferta de Emprego”, à “Descrição
da Oferta” e do “Perfil do Candidato”, os quais alguns campos são definidos como campos de preenchimento obrigatório.

Menu “Oferta de Emprego”
- Opção de começar uma oferta de emprego a partir do zero. O segundo passo consiste em escrever os títulos da oferta de emprego.
- Opção de começar a partir de uma oferta de emprego já existente.
Esta situação aplica-se quando o gestor começar a ter uma base de
ofertas de emprego lançadas anteriormente, à qual os requisitos são
iguais. Este processo permite ao gestor criar ofertas de emprego com
apenas dois passos.
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Menu “Descrição da Oferta”
- Localização do trabalho; carga horária - regime full-time ou part-time; descrição da oferta de emprego; regalias; escolha de tags associadas à oferta de emprego a fim de canalizar candidatos.

Menu “Perfil do Candidato”
- Experiência profissional – júnior, intermédio ou sénior; formação; línguas; categoria profissional (a indicação de que se privilegiam
candidatos elegíveis para estágio profissional, por exemplo), adicionar
uma pergunta específica aos candidatos com a finalidade de filtrar
candidaturas.
Após a revisão da oferta de emprego e da publicação da mesma,
o gestor da página pode partilhar a oferta em redes sociais como o
Facebook e Linkedin. Pode ainda verificar a conversão que a oferta
já alcançou; averiguar os candidatos que já se candidataram; editar
a oferta de emprego e arquivar a oferta, sendo que as ofertas nunca são totalmente eliminadas. Ainda relativamente à verificação dos
candidatos é possível criar tags, tanto para filtrar candidatos como
ofertas de empregos. Uma das funcionalidades pertinentes é a revisão
e o alerta de candidaturas que ainda não foram revistas pelo gestor.
Relativamente ao perfil do candidato, as informações de contacto prevalecem, estando sempre em destaque em relação aos menus
“Informações gerais”, “Formação” e “Experiência Profissional”. As
“Informações gerais” contêm informações como a idade, naturalidade,
conhecimento de línguas e uma pequena descrição. Todos estes conteúdos podem ser acompanhados por anexos, assim como também acontece nos menus “Formação” e “Experiência profissional”, onde os candidatos podem anexar certificados, diplomas ou cartas de recomendação.

5. Personas
Para que sejam criadas experiências significativas. Segundo Rikke
Dam & Teo Siang (2018), o processo ideal da criação de personas engloba dez etapas. Por conseguinte, quando não é possível incluí-las todas,
o foco deve incidir sobre a recolha de dados, a descrição das personas e
os cenários para a análise do desenvolvimento de ideias. A criação das
personas deve abranger detalhes como a educação, o estilo de vida, os
interesses, os valores, os objetivos, as necessidades, as limitações, os
desejos, as atitudes e os padrões de comportamento (R. Dam & Siang,
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2018). Assim, as personas definidas para o desenvolvimento do projeto
basearam-se no prévio estudo do profissional de RH e das entrevistas realizadas a gestores e diretores de empreendimentos turísticos.
Porém, no plano geral, podemos definir que o público-alvo desta plataforma são profissionais, enquadrados em quadros médios e/ou superiores, que exercem outras funções para além da gestão dos recursos
humanos, nomeadamente cargos ligados com a gestão e direção.

Tabela 1 Análise das
diferentes personas.

SARA, 24 anos

JOÃO, 44 anos

MARIA, 33 anos

NUNO, 31 anos

Técnica de RH Tivoli Hotel &
Resorts;
Outlook, Microsoft Word,
Excel, Photoshop;

Sócio-gerente Douro Palace
Hotel e Resort;
Outlook, Microsoft Word,
Excel;
Professor na ESHT do IPP e
vice-presidente da AHRESP.

Diretora de RH The
Yeatman Hotel

Diretor de operações na
Douro Azul;
Outlook, Microsoft
Word, Excel;

Descrição (use case):

Descrição (use case):

Descrição (use case):

A Sara lança as OT nas
O João está
diversas plataformas
esporadicamente no hotel,
e depois deve avaliar e
dado as restantes atividades
partilhar, com a sua superior, que exerce. No entanto,
as candidaturas mais
faz questão de ter um
relevantes, com o intuito
papel ativo na constituição
de fazer uma pré seleção de da equipa de trabalho.
candidatos, facilitando assim Contudo, essa informação
o trabalho da sua superior. implica realizar chamadas
e trocar de emails.

A Maria é extremamente
organizada. Não obstante,
com a preparação e
realização de outras
tarefas e reuniões acaba
por se atrasar na revisão
dos candidatos das OT
que lançou. Isso implica
sair mais tarde e, em
consequência, atrasa
todo o seu trabalho.

A atividade do Nuno
por vezes envolve a sua
presença no terreno.
Não é muito organizado
e quando começa a
receber candidaturas no
email às OT que lançou
perde-se totalmente,
ficando inclusive
potenciais candidaturas
por rever/contactar.

Objetivos:

Objetivos:

Objetivos:

Objetivos:

Partilhar informação
com superior GRH;

Verificar constituição
da equipa;

Aumentar a eficiência na
análise de candidatos;

Alertar novas candidaturas;

Encontrar pessoas
qualificadas para
constituírem a equipa do
hotel de forma eficiente;

Estrutura de um layout
sucinto destacando
as informações
mais relevantes;

Juntar todas as
candidaturas relativas a
uma oferta de trabalho;

Contactar diretamente.

Possibilitar a análise
de candidatos em
qualquer sítio.

Frustrações:

Frustrações:

Frustrações:

Frustrações:

Reencaminhar as
candidaturas mais
relevantes por email;

Saber que demora muito
tempo a encontrar pessoas
qualificadas para trabalhar.

Informação pouco
organizada.

A quantidade de emails,
por vezes, leva a não
leitura de emails de
potenciais candidatos;

Tem um blogue de
lifestyle ao qual dedica
todo o seu tempo livre.
Descrição (use case):

Organizar os candidatos
por classificação.

Imprimir os CVs mais
relevantes para passar a GRH;
Descarregar todos os
CVs recebidos.

Outlook, Microsoft
Word, Excel, SPSS;
Organizada, dois filhos,
não dispensa tempo
livre para eles.

Dispensa de muito tempo
para analisar currículos.
Incapacidade de filtrar
rapidamente potenciais
candidatos.

Extrovertido, gosta
de viajar e pratica
desporto diariamente.

Alertar/informar sobre
candidatos que ainda não
foram revistos;
Encaminhar mensagens/
emails instantaneamente.

Não filtragem de
candidaturas.
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6. Testes de usabilidade
Para melhor compreender a interação da plataforma desenvolveram-se
testes de usabilidade. O principal benefício e finalidade dos testes é identificar potenciais dificuldades e pontos fortes na interação. Para tal, foi
realizada uma maquete digital interativa de alta fidelidade (Interaction
Design Foundation, 2008). As tarefas que os utilizadores desempenharam
são uma representação das ações finais que um utilizador final normalmente executaria com a plataforma terminada. O modelo de testes de
usabilidade foi aplicado a dez utilizadores, que se encontram na faixa
etária ente os 23 e os 36 anos e que utilizam, diariamente, os meios digitais. A recolha dos dados apoia-se numa pesquisa de natureza qualitativa.
De modo a obter detalhes da interação, com mais profundidade, o
processo envolveu a observação e o registo de todas ações dos utilizadores enquanto tentam concluir tarefas. Os testes foram realizados a
quatro utilizadores, próximos dos perfis criados no modelo personas,
ou seja, gestores e empreendedores de pequenos e médios empreendimentos turísticos, hotelaria e restauração. Os restantes testes foram
realizados a utilizadores comuns, com o intuito de validar as potencialidades da plataforma num contexto desprovido de ligações comerciais
de gestão de recursos humanos. Os testes tiveram a duração média de
15 minutos e foram realizados pessoalmente. Estes foram distribuídos
por quatro tarefas, tendo sido apresentado um breve enquadramento
do perfil de teste, o objetivo da sua implementação e a descrição do que
consistiam, mais concretamente, as tarefas. Os utilizadores responderam ainda a um questionário prévio, com a finalidade de prever algumas ações de interação durante o teste com a interface.
Nesse seguimento, 70% dos utilizadores responderam, no questionário aplicado, que utilizam plataformas digitais de emprego. À pergunta
se consideram importante a existência de plataformas de emprego dedicadas, exclusivamente, a determinados setores de trabalho, 60% dos
inquiridos respondeu “muito relevante”. Relativamente à frequência a
que se candidatam às ofertas de trabalho 60% respondeu que é “inferior
a 3 vezes ao ano”. A classificação da pertinência de um modelo CV standard foi considerado “muito relevante” por 50% dos inquiridos. Por fim,
a pertinência de um sistema de avaliação para organização foi considerado “muito relevante” por 70% dos inquiridos. Após o questionário foram
apresentados os testes que tem como propósito detetar erros inerentes ao
fluxo das tarefas. As reações à plataforma foram positivas e as tarefas foram elaborada pelos utilizadores dentro do previsto. De forma a tornar a
experiência de interação a mais intuitiva foram realizadas alterações na
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plataforma com base nos dados recolhidos. Entre elas a alteração de alguns conteúdos clicáveis de modo a não induzir os utilizadores em erro,
a adição da informação da data de publicação na listagem das ofertas de
trabalho na plataforma, a possibilidade de o utilizador poder selecionar
todas as ofertas de trabalho, o mesmo aplica-se aos candidatos. Neste
seguimento, as alterações reforçam a necessidade de simplificar e minimizar passos na realização de tarefas. As imagens que se seguem ilustram algumas das alterações de maior relevância efetuadas, bem como a
apresentação final do protótipo final (desde a Fig.1 à Fig.19).
Alterações na plataforma com base nos testes de usabilidade:

Fig.1 Interface da criação do perfil empresarial - passo 1 (Maio, 2018).
Antes e depois dos testes de usabilidade.

Fig.2 Primeiro contacto com a interface da dashboard após o registo (Maio, 2018).
Antes e depois dos testes de usabilidade.

Fig.3 Estrutura visual da oferta de trabalho antes de publicar (Maio, 2018).
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Fig.4 Interface do sub-menu da oferta de trabalho ativa - “ver detalhes” (Maio, 2018).(Maio, 2018).
Antes e depois dos testes de usabilidade.

Protótipo final de alta fidelidade da plataforma

Fig.5 Website da plataforma
disponível online (Junho, 2018).

Fig.6 Interface da página de registo
das empresas (Junho, 2018).

Fig.7 Interface da página de registo
dos candidatos (Junho, 2018).

Fig.8 Mensagens indrodutórias de boas Fig.9 Interface da dashboard da
vindas após o registo (Junho, 2018).
plataforma (Junho, 2018).

Fig.10 Terceiro passo da criação do
perfil empresarial (Junho, 2018).

Fig.11 Módulo de adição de colaboradores Fig.12 Página de perfil empresarial
à gestão da plataforma (Junho, 2018).
na plataforma (Junho, 2018).

Fig.13 Formulário de criação de uma
oferta de trabalho – passo 1 (Junho, 2018).
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Fig.14 Estrutura visual de uma
oferta de trabalho (Junho, 2018).
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Fig.15 Listagem das ofertas de trabalho Fig.16 Listagem dos candidatos
na plataforma (Junho, 2018).
na plataforma (Junho, 2018).

Fig.17 Interface da página de perfil
Fig.18 Menu das mensagens na
do candidato – Andrea Silva (Junho, 2018). plataforma (Junho, 2018).

Fig.19 Interface da estrutura dos
detalhes após a publicação de
uma oferta (Junho, 2018).

7. Conclusão
O projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma
digital para otimizar a gestão do recrutamento e seleção de candidatos no setor do turismo em Portugal. Nesse sentido o projeto começou
por incidir no estudo de plataformas já existentes no mercado e resultou na criação de uma nova proposta de plataforma digital de trabalho para os gestores de recursos humanos.
A plataforma desenvolvida neste estudo procura oferecer um processo de seleção de candidatos mais organizado e rápido. A sua aplicação tem a vantagem de criar uma comunidade de profissionais dedicada apenas a este segmento específico do Turismo, e por conter
ofertas com um volume de informação sintético e útil, procurando
responder eficazmente às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Importa salientar que a plataforma permite reduzir o tempo de
análise de candidatos, integrando CVs na plataforma sem a necessidade de os ter que descarregar. O CV é criado no momento do registo
do candidato e está otimizado para um formato A4, com um design
apelativo e funcional disponível para descarregar e imprimir, tanto
para o candidato como para o responsável pelo recrutamento. Este
método permite uma fácil interpretação das informações dos candidatos, completando-se com um sistema de avaliação que possibilita

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  79

ao responsável pelo processo de recrutamento, classificar os candidatos através do método das cinco estrelas, por ordem de relevância
para a vaga de trabalho. Nesse sentido, para desenvolver e implementar esta plataforma digital foi fundamental pensar nas necessidades e
dificuldades dos utilizadores com a finalidade de estudar uma solução
que envolva um trabalho multidisciplinar.
Posto isto, a plataforma pretende apenas ser um meio complementar de apoio ao profissional responsável pelo recrutamento, por
forma a que a informação seja mais estruturada e dinâmica, sem
nunca ter a pretensão de substituir a habitual e necessária relação direta e pessoal, como por exemplo, o recurso às entrevistas. Uma visão
geral do projeto focada no design permitiu a compreensão, exploração e a aplicação de vários métodos interligados com os princípios do
Social Interaction Design.
A metodologia apontou ainda a aplicação de vários métodos entre
os quais o recurso a entrevistas, a compreensão do UX e do UI design,
a aplicação do método personas, a criação de workflows e wireframes.
Todos estes processos permitiram fazer o levantamento e validar as
principais necessidades identificadas, que corresponderam positivamente e resultaram na prototipagem final deste projeto.
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Information about culture is critical for people to have access to various events and to be able to move for opportunity to gain knowledge.
Despite individual difficulties generated in everyday urban life, citizens try to find time to visit new places or take part in cultural events.
In the city of Lisbon, both locals and tourists alike will find themselves
informed through online search, since there is a significant amount
of suggestions, places to visit and events taking place. Which are accompanied by consultations to routes, to reach the various destinations. However, because there is such a wide range of online tools,
people often need to consult more than one. It would be beneficial to
create an interactive digital device in public space that would show
with efficiency and organization, all the places and cultural events
possible to visit in the city of Lisbon and the necessary routes to get
there. To this end, we have developed a MUPI (Urban Furniture for
Information) project, with a system integrated by an interactive digital component and a physical implementation component, designed
for those who live or visit the city of Lisbon. This device provides use-
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ful information, following a criterion of proximity to users, with an
approach to user experience through interaction design. It also considers human factors, such as people’s heights, range of arm, and users of reducedmobility.
The process involved the development of sketches, prototypes,
visual language and interactive interface. The system was submitted
to a preliminary evaluation of seven individuals.
The project presented aims to agglomerate and promote cultural information and contribute to a more optimized experience in accessing it.

Resumo
A informação sobre cultura é fundamental para as pessoas terem
acesso a variados eventos e se poderem deslocar para terem a oportunidade de obter conhecimento. Apesar das dificuldades individuais
geradas no quotidiano urbano, os cidadãos tentam encontrar tempo
para visitar sítios novos ou participar em acontecimentos culturais.
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Na cidade de Lisboa, tanto os residentes locais como turistas, vão-se
informando através de pesquisas online, já que existe uma quantidade
significativa de sugestões, para locais a visitar e eventos a decorrer.
Os quais são acompanhados por consultas a percursos, para chegar
aos diversos destinos. No entanto, por existir um leque tão alargado
de ferramentas online, as pessoas têm muitas vezes necessidade de
consultar mais do que uma. Seria benéfica a criação de um dispositivo digital interativo, em espaço público, que mostrasse com eficácia
e organização, todos os locais e eventos culturais possíveis de visitar
na cidade de Lisboa e ainda os trajetos para lá chegar. Para essa finalidade, desenvolvemos um projeto de MUPI (Mobiliário Urbano Para
Informação), com um sistema integrado por uma componente digital
interativa e uma componente de implementação física, pensado para
quem vive ou visita a cidade de Lisboa. O dispositivo presta informações úteis, seguindo um critério de proximidade com o utilizador, com
abordagem à experiência do mesmo através do design de interação.
Considera também fatores humanos, como as alturas das pessoas, o
alcance do braço e os utilizadores de mobilidade reduzida.
O processo envolveu o desenvolvimento de esboços, protótipos, linguagem visual e interface interativo. O sistema foi submetido a uma
avaliação preliminar de sete indivíduos.
O projeto apresentado propõe-se aglomerar e promover a informação cultural e contribuir para uma experiência mais otimizada no
acesso à mesma.

1. Introdução
A importância de pensar a experiência e o design para usufruto das
pessoas, tem sido abordada em algumas situações. Na necessidade
de angariar informação sobre os utilizadores (Margolin 1997), na passagem para o projeto que se desenrole à volta das pessoas (Redström
2005) ou para as capacitar (Park 2007), na disponibilização de ferramentas do designado human-centered design (Buchanan 2001; IDEO
2014) ou na alternativa de activity-centered design (Norman 2005).
Esta consideração implica interação, aquilo que está presente em
qualquer atividade relacionada com design (Bonsiepe 1999) e que acomoda a participação dos utilizadores (Heeter 2000, Richards 2005). A
interação é o recurso pelo qual, algo preenche um contexto de modo

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  83

dinâmico (Dourish 2001) e o processo percorrido pelos sistemas digitais para comunicarem (Grudin 2007).
Foi nessa perspetiva, que estabelecemos um dispositivo para melhorar o acesso a informação cultural em locais públicos, e que faz
uso da interação para permitir uma experiência individual ou uma
co-experiência (Battarbee e Koskinen 2005).

2. Proposta de projeto
O sistema foi concebido para estar posicionado nos principais pontos
de interesse da cidade de Lisboa, proporcionando o envolvimento com
as pessoas e disponibilizando informação sobre todos os eventos culturais e locais de interesse. Para além desta informação, possibilita
também obter os percursos, desde a localização definida pelo utilizador, até ao ponto escolhido, de modo acessível e organizado para qualquer pessoa, independentemente da idade ou do acesso a dispositivos
com ligação à internet.
A componente digital incorpora um mapa da cidade, que vai informar o utilizador, não só da localização do evento ou local escolhido,
como também o que se passa num raio próximo.
Permitindo assim, criar os seus próprios percursos, uma vez que
toda a informação é disposta numa organização geográfica. Possibilita
ainda, uma visão geral de todos os eventos e pontos de interesse em
Lisboa, sendo também possível filtrá-los através de categorias ou de
localização.
Assim constituído, o sistema tem os seguintes objetivos:
-- Tornar mais acessível a informação sobre eventos a decorrer e os
locais de interesse existentes na cidade de Lisboa, de modo a otimizar a mobilidadeurbana;
-- Condensar e organizar a diversidade de eventos e locais, uma vez
que, atualmente, essa informação chega ao público através de uma
vasta quantidade de materiais impressos ou digitais, que acabam
por gerar confusão e dificuldade deescolha;
-- Permitir que o utilizador crie os seus próprios percursos através de
uma experiência fácil e intuitiva.
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2.1. Pesquisa Inicial
Foram observados diversos meios digitais com informação sobre eventos
culturais e guias da cidade de Lisboa, com o propósito de entender os
sistemas em funcionamento e acessíveis à generalidade dosutilizadores.
Nos guias da cidade, a recolha focou-se em plataformas de pesquisa como o Tripadvisor (https://www.tripadvisor.pt), o Lonely Planet
(https://www.lonelyplanet.com/portugal)e a Time Out (https://www.
timeout.pt/lisboa/pt),e blogs com opiniões pessoais acerca dos locais.
Já nas aplicações de mapas foram principalmente observadas as aplicações Moovit (https://moovit.com), Lisboa Move-me (lisboa.move-me.
mobi/Route/RouteBuilder), Google Maps (https://maps.google.pt) e a
mais recente Carris (www.carris.pt), que tem a particularidade de definir os transportes disponíveis para determinado percurso, assim como
os tempos de espera.
Em relação a eventos culturais, foram consultadas a Time Out, a
Lisbon by boat (https://www.lisbonbyboat.com) e a Viral Agenda (https://
www.viralagenda.com/pt),com especial atenção à última, devido às suas
categorias de informação e possibilidade de utilização intuitiva.
Quanto a MUPI’s interativos existentes, foi identificado um conjunto
de falhas que dificultam a interação de alguns utilizadores com o objeto, como o tamanho e a estrutura. No âmbito do presente projeto, este
equipamento urbano foi então repensado, incluindo preocupação com
necessidades de utilizadores de mobilidade reduzida.

3. Esboços e Protótipos
Definida a proposta do projeto, foram criados esboços descritivos e
storyboards para simular a utilização esperada da parte física do sistema (Fig.1).

Fig.1 Estudos de
forma do MUPI.
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Numa fase seguinte, foi concebida a interface a partir de wireframes, como apresentados na Fig.2, com o intuito de perceber melhor
que funções iria ter e como seria manipulada pelo utilizador, tendo
sempre em conta o objetivo de ser clara e intuitiva.
Fig.2 Esboços da interface.

Durante o processo, a quantidade de acessos necessários para cumprir tarefas foi reduzindo, de modo a tornar a interação mais rápida
e eficaz. Para possibilitar assim, que o utilizador obtenha a informação pretendida no menor número de toques possível. Os wireframes
e os protótipos ajudaram a perceber como se poderia facilitar a experiência do utilizador, estudando a estrutura, através da disposição
dos elementos e do respetivo comportamento face à possibilidade de
interação dos mesmos.

4. Desenvolvimento Visual
Definida a estrutura da interface, foi desenvolvida uma linguagem
visual, incluindo a marca gráfica e outros elementos de natureza gráfica, como paleta cromática e pictogramas, de modo a tornar todo o
dispositivo mais acessível e intuitivo e contribuir para uma experiência positiva do utilizador.

86

Portugal 2018

4.1. Marca Gráfica
O nome ‘mil’ surge como acrónimo de Mapa Interativo de Lisboa, ao
mesmo tempo que remete para a expressão ‘mil coisas para ver’. Todos
os elementos gráficos foram criados de modo a preservar a coerência
visual do sistema. Na Fig.3 é possível observar a marca gráfica criada,
bem como variantes para uso de simbologia. As diversas combinações, mostram a riqueza cultural da cidade, sobretudo através do edificado. A escolha dos edifícios resultou da pesquisa e do conhecimento
de alguns elementos e símbolos icónicos lisboetas, entre eles o fado,
o elétrico, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, que estão
inscritos no pictograma de localização. Ao ser utilizado no contexto da
marca gráfica, o símbolo pode variar entre oito versões, consoante o
local em que está inserido.

Fig.3 Marca gráfica ‘mil’
e variantes do símbolo.

Foi definida uma paleta cromática limitada, com o intuito de tornar a interface mais eficiente. Os tons azuis e verdes diferenciam os
dois principais filtros: locais e eventos, sendo que os azuis prevalecem
na categoria dos locais e os verdes nos eventos. Foi também concebido um conjunto de pictogramas, com o objetivo de enriquecer visualmente a interface, oferecendo opções de reconhecimento visual, como
também criar metáforas gráficas. Como exemplo, o símbolo de uma
casa, representa a homepage do sistema. Paleta cromática e conjunto
de pictogramas estão presentes na Fig.4.
Fig.4 Paleta cromática
e pictogramas.

4.2. Interface
A interface é colocada na parte superior do equipamento, para uma
utilização que se antecipa na fig.5. Os diversos ecrãs da interface
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foram pensados de modo a assegurar uma experiência fácil e intuitiva. Eles são preenchidos em vários casos por ilustrações, que facilitam
a perceção do género de comunicação num certo momento de uso
(Fig.6); por tabelas de resultados com uma disposição hierárquica
(Fig.7); ou por mapas de localização e definição de percursos (Fig.8).
Foi realizado um protótipo interativo e funcional desta interface.
Fig.5 Storyboard da
interação do utilizador
com o equipamento.

Fig.6 Ecrãs iniciais
da interface.

Fig.7 Filtros de categorias
e localização.

Fig.8 Filtro de calendário
(eventos); listagem
(locais); mapa.

88

Portugal 2018

4.3. MUPI
As dimensões do MUPI tiveram em consideração as medidas standard
de outros dispositivos já existentes, assim como a altura de alcance do
movimento do braço do utilizador e estatura média de um cadeirante.
Posto isto, o ‘mil’ tem as dimensões de 2000x700 mm (79x27 in), cujo
ecrã possui uma resolução full HD de 3400x1980 pixeis, alcançando uma
altura máxima de 1900 mm (74 in) e mínima de 1550 mm (61in). A sua
constituição, bem como presença no espaço é apresentada na Fig.9.

4.4. Testes de Usabilidade
Após as fases de desenvolvimento do projeto, foram realizados testes
de usabilidade ao protótipo interativo e funcional, com o propósito
de perceber a experiência dos utilizadores com a interface, detetar os
seus pontos de dificuldade, verificar e comparar os tempos de conclusão de tarefas e finalmente analisar as sugestões dos participantes.
Para os testes foi criada uma lista de tarefas, que os participantes tinham que seguir sem qualquer tipo de ajuda, por parte dos avaliadores. Os testes foram realizados e gravados em computador. Foram
completados sete testes, que foram de encontro ao cumprimento das
tarefas e com resultados positivos, na anuência ao projeto. Foram observados os seguintes pontos:
-- Em relação ao uso da interface, tal como estipulado nos objetivos,
notou-se que é de fácil acesso eintuitiva;
-- As metáforas visuais concebidas foram de fácil compreensão para
todos osparticipantes;

Fig.9 Constituição do MUPI.
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-- Os participantes tiveram facilidade em aplicar os filtros de pesquisa, tanto nas categorias como na localização e calendário e não
foram identificados pontos de dificuldade durante a realização
dastarefas.

5. Conclusão
Para desenvolvimento do ‘mil’ foi importante, num primeiro momento, perceber o funcionamento de ferramentas semelhantes (ou aproximadas em termos de disponibilidade de informações) já existentes
e quais os seus limites de atuação. É de destacar a preocupação presente na maioria dos exemplos, em encontrar um equilíbrio entre o
produto, a interação e as necessidades físicas das pessoas. Algo que
observamos e colocámos como fator essencial do projeto.
O cumprimento de um processo com várias etapas de conceção,
desenvolvimento e avaliação, aliado aos vários meios invocados para
as realizar, provou-se fundamental para o resultado integrado que
apresentamos. A complementaridade obtida, entre um equipamento
urbano e a sua interface com múltiplas possibilidades de interação,
tornou-se uma experiência possível, pela confluência de esboços livres com wireframes, de criação de marca gráfica com constituição de
linguagem sintetizada e de uma existência física com informação de
natureza digital.
Esta relação entre os elementos gráficos e a capacidade interativa,
tem como propósito divulgar o dinamismo da cidade de Lisboa, isto é,
os vários locais e eventos culturais a decorrer na mesma. Deste modo,
o ‘mil’ apresenta-se como um mapa interativo, colocado estrategicamente nos espaços públicos, que responde à necessidade da organização dos eventos por categorias e por datas. Dispõe assim, informações
culturais às pessoas que estão a frequentar esses espaços públicos e
melhora a sua mobilidade no contexto da cidade.
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This paper aims to disseminate new discussions about the effective
power of social transformation that have been attributed to contemporary design, which has been increasingly contaminated by other disciplines, in a recent expanded field configuration in which, according to
Cardoso (2008), designers present future projects and launch new interdisciplinary bases for the exercise of the profession in the 21st century.
This paper, based on a bibliographical research and a case study,
addresses issues related to the multidisciplinary role of contemporary
design related to digital communication, the Internet of Things (IoT)
and urban facilities as tools that contribute to the reconstruction and
improvement of the social fabric in contemporary cities.
The object of analysis of this work is the Brazilian project of urban
intervention called Bueiros Conectados, which, as its name suggests,
aims to connect the city’s culverts to the citizens, in a process that
applies ideas related to innovation and creativity using technology as
a tool by an artefact developed for the city that unites service design,
product and digital application, understood as a vector of participatory and citizen action capable of proposing an environment of mobilization and taking of attitudes of society.
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Este artigo objetiva disseminar novas discussões frente ao efetivo poder
de transformação social que têm sido atribuído ao design no cenário
contemporâneo, progressivamente contaminado por outras disciplinas, numa recente configuração de campo expandido em que, segundo
Cardoso (2008), os designers apresentam projetos de futuro e lançam novas bases interdisciplinares para o exercício da profissão no século XXI.
Este trabalho, embasado por uma pesquisa bibliográfica e uma
análise de caso, aborda questões referentes ao papel pluridisciplinar
do design contemporâneo relacionado à comunicação digital, a internet das coisas (IoT – Internet of Things) e as instalações urbanas como
ferramentas que contribuem para a reconstrução e melhoria do tecido
social nas cidades contemporâneas.
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O objeto de análise deste trabalho é o projeto brasileiro de intervenção urbana denominado Bueiros Conectados que, como o próprio nome
sugere, visa conectar os bueiros das cidades aos cidadãos, num processo que aplica ideias relacionadas a inovação e a criatividade utilizando
como ferramenta a tecnologia por meio de um artefato desenvolvido
para a cidade que une design de serviço, produto e aplicativo digital,
compreendido como vetor de ação participativa e cidadã capaz de propor um ambiente de mobilização e tomada de atitudes da sociedade.

1. Reflexões introdutórias à discussão: o papel do
design na contemporaneidade
“O design nasceu com o firme propósito de pôr ordem na bagunça do
mundo industrial” (CARDOSO, 2012, p.15), vinculando-se, desde o início,
diretamente ao sistema de produção fabril visando solucionar as demandas modernas, período encarado como “a infância da sociedade
de consumo” (CARDOSO, 2012, p.15). Segundo Rafael Cardoso (2012), nos
anos 60, o paradigma de fabricação industrial ainda era a produção
em massa, seguindo a visão de que apenas a ‘forma’ e a ‘função’ seriam o cerne das preocupações do designer que, realmente, persistiu
por bastante tempo.
Frente à estas considerações, algumas premissas e certezas da era
moderna equivocaram-se e passaram a ter menos relevância considerando-se o atual cenário de mundo “hipermoderno” (LIPOVETSKY,
2004) que constitui a sociedade contemporânea.
A essência deste cenário “hipermoderno”, de acordo com Guilles
Lipovetsky (2004), é embasada nos excessos que se tornam viáveis a
partir do que o autor considera a superabundância da informação, que
transmite a sensação de aceleração da história, como se os indivíduos
hoje estivessem, de fato, dentro dela; a superabundância de imagens,
considerando o dinamismo de sua produção que as reconfiguram a
cada instante; e a superabundância do individualismo, que coloca o
indivíduo em foco e surge a partir da relação cada vez mais intensa,
espetacularizada e efêmera com os meios de comunicação, fornecendo à eles distintas visões de mundo e de tempo.
A auto valorização em que o indivíduo se reconhece, a liquidez
e a escassez de relações do coletivo estabelecem uma esquizofrenia de identidade num âmbito social, numa perspectiva recente de
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mundo cada vez mais dinâmico e multifacetado no qual, segundo
Freire (2009), as empresas e a academia perceberam um potencial
para uma nova abordagem à prática do design, que estende sua atuação frente a tecnologia e as experiências que as pessoas têm com os
produtos, os serviços, os espaços ou com um conjunto destes, onde o
designer contemporâneo assume o desafio de repensar a cultura e a
prática do projeto, assim como as formas de se intervir na sociedade.
O Conselho Internacional das Organizações de Design Industrial
(International Council of Societies of Industrial Design - ICSID, 2015) recentemente propôs uma nova versão do conceito de atuação do design, encarando-o como uma profissão transdisciplinar que dispõe da
criatividade para resolver problemas e cocriar soluções, sustentando
um modo mais otimista de olhar para o futuro ao transformar adversidades em oportunidades, num processo estratégico de resolução de
problemas que impulsionam a inovação.
A vocação interdisciplinar do design contemporâneo, segundo
Couto e Oliveira (1999) impede um fechamento em torno de conceitos,
teorias e autores exclusivos, tendo em vista que “sua natureza multifacetada exige interação, interlocução e parceria” (COUTO; OLIVEIRA,
1999, p. 7), extrapolando progressivamente as “barreiras” imaginárias
de seu próprio campo num processo que associa, gradativa e significativamente laços com a arte, a arquitetura, a tecnologia e a comunicação digital.
Assumindo-se cada vez mais híbrido e contaminado, o design contemporâneo envolve diversidade de saberes e metodologias num processo que aceita, aplica e propõe “interações multidisciplinares que se
relacionam com a precisão das áreas exatas, passando pelas reflexivas áreas humanas e sociais até chegar à liberdade de expressão das
artes. Na verdade, o design amplia ainda seu diálogo com as disciplinas tecnológicas, econômicas e humanas, bem como as do âmbito da
gestão, semiótica e da comunicação” (MORAES, 2010, p. 10).
Sabemos que o design vêm atribuindo forma material a conceitos
intelectuais, num processo que “gera projetos, no sentido objetivo de
planos, esboços ou modelos” (CARDOSO, 2008, p. 20) e que têm se expandido para além destas questões formais-utilitárias, associando-se
cada vez mais às ferramentas tecnológicas atuais, como a das coisas,
que conecta objetos da vida cotidiana à rede, tornando-os capazes de
agir de modo inteligente e sensorial.
Essas novas contaminações, quando associadas ao desafio de repensar a cultura e a prática de projeto, possibilitam a expansão do
design para a escala da cidade e permitem que os designers reflitam
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acerca de novas formas de se intervir numa sociedade líquida e “hipermoderna” (LIPOVETSKY, 2004).

2. Associações contemporâneas: design e tecnologia
É possível notar que, mesmo o mais estático dos objetos, quando analisado de modo geral, se comunica de alguma maneira, seja estabelecendo trocas ou associações com as pessoas, com o ambiente ou com
os outros objetos à sua volta.
A internet das coisas, também conhecida como internet dos objetos, pode ser compreendida como a próxima evolução palpável da
internet, que progride drasticamente face a capacidade de reunir,
analisar e distribuir dados responsáveis por gerar informações e saberes, caracterizando-se como a “fusão do ‘mundo real’ com o ‘mundo digital’, de modo que o indivíduo possa manter uma comunicação
e interação constante, seja com outras pessoas ou objetos” (PEREIRA;
OLIVEIRA, 2016) capazes de gerar impactos frente aos diversos setores
que compõem a sociedade: a educação, o ambiente construído, o comércio, o governo ou principalmente, a comunicação.
Trata-se, em suma, de uma nova forma de comunicação informacional em rede, composta por protocolos de conexão seguindo a algoritmos e performances que criam transferências, mediações e estabilidade nas associações, assumindo-se com carácter comunicacional,
sugerindo a sensação de objetos vivos.
Por meio de identidades associadas a uma infraestrutura de rede
dinâmica, a internet das coisas faz uso de interfaces inteligentes e integradas às redes, capazes de reagir de maneira autônoma aos acontecimentos do ‘mundo real’, influenciando-o por meio de processos
sem a necessidade da intervenção humana, interagindo e se comunicando entre si e com o ambiente mediante trocas de dados.
Ao assumir o papel de agente propulsor de transformação social
atuando de forma colaborativa com o propósito de possibilitar soluções sistêmicas e criativas para os desafios da sociedade contemporânea, o design enxerga uma nova possibilidade de atuação capaz de
viabilizar ideias inovadoras por meio do emprego da tecnologia à projetos que detém o poder de propor não apenas interface, mas aliar
serviço e produto em prol da cidadania.
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3. A expansão do design contemporâneo à cidade: o
caso Bueiros Conectados
Bueiros Conectados é um projeto brasileiro de design que une serviço,
produto e aplicativo digital a fim de conectar os bueiros das cidades
aos cidadãos. Com a intenção de causar mobilização social, o projeto visa equacionar um dos maiores e mais recorrentes problemas da
atualidade nas cidades brasileiras: a negligência do poder público com
a manutenção preventiva de seus bueiros.

Fig.1 Fotografias que
ilustram o problema
dos bueiros nas cidades
brasileiras. Fonte: http://
bueirosconectados.net/

Além do prejuízo financeiro para o país, o descaso com estes equipamentos urbanos é o principal responsável pelas enchentes que propagam a proliferação de doenças, acidentes com pedestres, ciclistas e
animais que transitam no local.
Conforme as dificuldades impostas pelo sistema burocrático do
poder público de implementação de projetos desenvolvidos por profissionais da área, o designer Andrei Speridião, responsável pela idealização do Bueiros Conectados, encontrou uma real possibilidade de
intervenção na sociedade aliando design, tecnologia e interface.
Agindo na base da sociedade por meio de aparelhos eletrônicos e
plataformas digitais, o objeto, que possui a forma de um pequeno cubo
branco arredondado, acopla-se ao cimento das tampas dos bueiros objetivando detectar e divulgar falhas num dos sistemas mais problemáticos da cidade, refletindo numa tendência de diluição de barreiras
entre as pessoas e o poder público.
Premiado pelo IDEA/Brasil 20141, a principal ferramenta utilizada
na viabilização deste projeto foi a internet dos objetos, aplicada na intenção de suprir a necessidade de informação técnica da plataforma,

O Prêmio IDEA/Brasil é a edição brasileira do maior prêmio de design dos
Estados Unidos – o International Design Excellence Awards (IDEA).
1
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Fig.2 Interface do
objeto e suas aplicações.
Fonte: http://
bueirosconectados.net/

gerando dados de maneira precisa e tratada sem a necessidade da
intervenção humana.
Utilizada em conjunto à uma interface digital que age como suporte de acesso em massa, detecta e divulga falhas num dos sistemas
mais problemáticos da cidade, aplicando tecnologia em prol do bem
estar social. Em entrevista, Andrei Speridião relata que
o principal desafio foi conciliar um projeto com muitas frentes, desde
o sistema, passando pelo objeto até chegar na interface digital, tudo
agregado em uma identidade visual que se apresenta de forma gráfica na interface digital e também na forma do produto. Pictogramas
foram criados para representar as variáveis de forma simples tanto
no objeto quanto na interface. A percepção do produto se dá muito
além de suas partes: um sistema que pode crescer de forma modular para atender mais usuários, estabelecendo a nova modalidade de
mobiliário urbano conectado. (SPERIDIÃO apud FLORÊNCIA, 2004)

O projeto funciona como uma espécie de ecossistema que capta
informações de capacidade, integridade e manutenção dos bueiros.
Um sensor identifica quando a tampa do bueiro está mal encaixada
e comprometida, como também quando o equipamento urbano está
cheio de sujeira e pode entupir, aumentando o risco de enchentes.

Fig.3 Interface
digital do aplicativo
Bueiros Conectados
para smartphones.
Fonte: http://
bueirosconectados.net/
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Essas informações são coletadas de maneira inteligente pelo dispositivo eletrônico e fornecidas aos cidadãos por intermédio do aplicativo digital, disponibilizado para smartphones e computadores.
O contato também pode ser feito direto com o próprio bueiro através do QR code único situado na face superior do dispositivo, fornecendo às pessoas, em tempo real, ferramentas para acompanhar, acionar
e denunciar as irregularidades aos responsáveis pela manutenção
destes equipamentos urbanos.
Fig.4 Fluxograma
esquemático do
ecossistema do projeto
Bueiros Conectados.
Fonte: http://
bueirosconectados.net/

Mediante a implementação dessa ferramenta de conscientização,
o projeto Bueiros Conectados confirma que o design contemporâneo
associado à outros campos disciplinares gera processos que dão vida a
projetos com relevância social e auxiliam na criação de novas culturas
capazes de despertar nos cidadãos a sensação de pertencimento em
relação aos espaços da cidade.

4. Considerações finais
Com capacidade para pulverizar ou estancar a responsabilidade social e a cidadania, os projetos de design para a cidade auxiliam na
construção de valores coletivos que respondem à inclusão de visões e
comportamentos como resposta à sua associação com outros campos.
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Desse modo, a intervenção urbana guiada pelos princípios do design é capaz de potencializar distintas combinações, desvios e modificações que redesenham os lugares e seus significados, assim como
os sujeitos em seus itinerários cotidianos o transformam a partir das
suas ocupações, apropriações e vivências.
A aliança do design ao campo da tecnologia e à internet dos objetos
se mostra pertinente no instante em que os designers buscam novas abordagens para equacionar os desafios da atualidade e passam a
atuar com um viés social, no sentido de promover uma transformação na paisagem urbana e nos modos de vida da sociedade.
Incentivando novos comportamentos capazes de estimular a experiência sensível, a mobilização social e a empatia, Bueiros Conectados
gera novas discussões que podem contribuir de inúmeras formas para
a qualidade de vida dos cidadãos, encorajando-os a fiscalizar as responsabilidades do governo, combatendo o atual problema de descaso
público com a manutenção de bueiros nas cidades brasileiras.
Por conseguinte, a principal responsabilidade do design sob a
perspectiva da cidadania é agir de forma coerente às demandas contemporâneas, refletindo acerca das necessidades de sua consciência
social, promovendo a civilidade por meio do desenvolvimento de projetos humanitários, que estimulam o comportamento e a atitude da
sociedade em prol do bem coletivo e da cidadania.
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In the specific context of sports climbing, digital design develops a set
of visual strategies and experience that allows to make the territory
of practice, namely roads and crags, as intelligible territories. For a
climber, it is as important to know how to reach a crag as the state in
which this crag is and the material to use, according to the particular
characteristics. To follow the location of the sites, we will have the
photographic sketches of the routes and the information necessary to
guarantee the safety of the climber.
As with any other sports activity, the climb also depends on the
digital media for its dissemination. The following paper presents the
development of an application that aims at helping climbers reach
their location with knowledge of the potential that awaits them on
the spot. They may use the on-site application to view information
about the roads or even make some photographic or narrative registration after the roadside chain, it will work offline for the obvious
reason that some parts of the country suffer, the absence of Internet.
And when you access the internet, all the information you have recorded will be saved in the application and available for sharing.
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No universo específico da escalada desportiva, o design digital desenvolve um conjunto de estratégias visuais e de experiência que permite
tornar o território da prática, nomeadamente vias e setores, como territórios inteligíveis. Para um escalador, é tão importante saber como chegar a um setor como o estado em que esse setor se encontra e o material
a usar, de acordo com as características particulares. A acompanhar a
localização dos locais, teremos os croquis fotográficos das vias e a informação necessária para garantir a segurança do escalador.
Tal como em qualquer outra atividade desportiva, a escalada também depende dos media digitais para sua divulgação. O presente artigo apresente o desenvolvimento de uma aplicação que pretende auxiliar os escaladores a chegarem ao respetivo local com conhecimento
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da potencialidade que lhes espera no local. Poderão recorrer ao uso da
aplicação no local para consultarem informações sobre as vias ou até
mesmo fazerem algum registo fotográfico ou narrativo após encadearem a via, está funcionará em modo offline, pelo motivo óbvio, de que
o algumas zonas do país padecem, a ausência de internet. E quando
este aceder à internet, toda a informação que registou ficará gravada
na aplicação e disponível para partilha.

1. A escalada em Portugal
Do norte a sul de Portugal e nas ilhas, existem inúmeros locais onde
se possa praticar a atividade desportiva. A zona norte do país é a mais
montanhosa, com inúmeros locais de referência, e por uma questão
de proximidade e amostra por conveniência optou-se, no contexto
deste projeto, por avançar com base nos setores do distrito de Braga.
Desta forma existirá uma maior partilha de informação entre praticantes de escalada desportiva, desenvolvendo novos conteúdos informativos, por agregação de conteúdos dispersos e atualização dos
mesmos de modo participativo pela comunidade, de modo a alcançar
um maior número de utilizadores.
A aplicação pretenderá dinamizar a escalada em Portugal, como
também dar a conhecer sítios que não são muito frequentados pelos
escaladores, devido à falta de conhecimentos do estado dos setores e
a desatualização dos croquis. Ao serem atualizados e disponibilizados
pela aplicação, irá despertar a curiosidade. Indiretamente a aplicação
também permitirá dinamizar a economia local.
Pelo trabalho de investigação já desenvolvido e fruto também da
experiência particular, reconhecemos e acreditamos por isso que é
possível relacionar estas duas áreas, de forma a contribuir para uma
maior acessibilidade e compreensão do mapeamento das vias. Em
resposta às questões que foram surgindo ao longo da pesquisa, para
combater esta lacuna propomos a criação de uma aplicação móvel que
divulgue os setores de escalada.
Para um escalador, é tão importante saber como chegar a um
sector, como o estado em que esse sector se encontra e o material a
usar, bem como o que poderemos encontrar em redor ou nas proximidades do sector. Pois existem dois tipos de escalada em rocha, cujo
material difere.
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No estudo “Mobile Advertising Forecasts” (Zenith Media, 2017) a 52
países incluindo Portugal, prevê que a penetração dos smartphones
atinja os 66% até ao próximo ano, uma subida de 8% face a 2016. O estudo estima que os dispositivos móveis sejam os responsáveis por 73%
do tempo passado online. Um outro estudo “Spotlight on Consumer App
Usage” (App Annie Intelligence, 2017), mostra que os utilizadores abrem
em média dez aplicações todos os dias e de trinta por mês, correspondendo a um terço das aplicações descarregadas nesse período de tempo.
Portugal não fez parte deste estudo, mas estes dados justificam o porque da app ser pensada, numa primeira fase para smartphones, acrescendo a quantidade de app que as pessoas diariamente consultam, pela
atualização de conteúdos ou por motivos de espera em algum local.

2. Desenvolvimento do projeto
Na realização deste projeto contou-se com a colaboração de alguns escaladores. Sendo a aplicação feita a pensar neles, houve preocupação em
entender qual a informação que estes pretenderiam encontrar na aplicação, de modo a corresponder as suas expectativas. Segundo Garrett (2003),
a definição de o quê e para quem se quer comunicar envolve entender as
necessidades do utilizador para definir os objetivos da aplicação. Primeiro
surge a questão “o porque de fazer?”, seguindo “o como fazer?”.
A primeira ferramenta que auxiliou a seleção do conteúdo foram
os questionários online. Através do questionário, foi possível determinar a informação para os interfaces. É definido o público-alvo e
após análise do comportamento e necessidades é determinado o perfil
dos utilizadores. Após a reunião e análise dos dados, foram criadas
personas que definissem as caraterísticas principais dos utilizadores.
Acompanhar os questionários, foi organizado trabalho de campo, que
complementasse/ comprovasse a informação disponibilizada na internet. Foram feitos registos fotográficos e apontamentos sobre o estado das vias e do material usado. Esta recolha foi feita nos três locais
mais próximos, Belinho em Esposende, Penha em Guimarães e São
Mamede na Póvoa de Lanhoso. Após o processo de análise de toda a
informação recolhida, foi feito um balanço do conteúdo e vantagens
que o aplicativo iria oferecer. Recorreu-se ao Business Model Canvas,
criado por Alexander Osterwalder, para definição da proposta de valor,
que esquematicamente são apresentadas as vantagens da criação da
aplicação para o utilizador, e os benefícios deste ao usar aplicação.
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Reunir e priorizar objetivos permite obter uma imagem clara dos
itens a serem apresentados (Garrett, 2003). Concluída esta fase do projeto,
damos início à fase de estruturar a disposição dos elementos do interface
por esquema de modo a facilitar a definição da navegação do utilizador.
A estrutura da informação define como esta deve estar distribuída para
que seja representada nos wireframes e compreendida pelo utilizador.
Quantas mais alternativas geradas, melhor será a solução final (Lobach,
2001), tal como afirma o autor, antes de avançarmos para os wireframes digitais, foram feitos diversos esboços de propostas de layout, que
originaram debates e novas soluções para os ecrãs finais. Introduzindo
a quarta fase da metodologia (Garrett, 2003), tem como pretexto aperfeiçoar a disposição dos elementos no interface aproximando do produto
final e a definição da interatividade entre ecrãs. Estes são desenhados
para optimizar a distribuição dos elementos gráficos para uma maior
eficiência, determinando a hierarquia de informação e a distribuição dos
elementos. Através dos wireframes, conseguimos perceber se a aplicação
móvel interage corretamente e concluímos se a funcionalidade e organização correspondem ao pretendido. O último plano, Superfície (Garrett,
2003) corresponde à parte visual do interface. Este processo visual é o
resultado da junção e análise das fases anteriores, o conteúdo, funcionalidade e estética são aqui apresentados dando conclusão à aplicação.

3. Apresentação daAplicação
Divulgação, partilha e aproximação são os três adjetivos que caracterizam o conceito da aplicação. Divulga os setores, partilha técnicas, e
aproxima os escaladores portugueses independentemente da sua localização geográfica.
Um interface simples, atrativo e funcional com interações dinâmicas e desafios que cative o usuário não só a experimentar, como a usar
com regularidade a aplicação, resultando numa avaliação positiva a
sua experiência.
É fundamental que a aplicação reúna a informação básica necessária acerca do local e das vias. O nome do sector e da via, a quantidade de
vias por sector e quais os sectores que se encontram próximos daquele
lugar, os graus das vias, que tipo de via podemos encontrar (clássica
ou desportiva), que género de rocha nos espera naquele local, o estado
das vias (em que condições se encontra e se está totalmente equipada),
altura, inclinação bem como o acesso (a que distância de carro e a pé se
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encontra), e em que época do ano é mais aconselhado praticar naquele
local, são algumas informações relevante para o escalador e o mais importante, quem é o responsável pela manutenção das vias.
A aplicação pretende auxiliar os escaladores a chegarem ao respetivo local com conhecimento da potencialidade que lhes espera no local.
Poderão recorrer ao uso da aplicação no local para consultarem informações sobre as vias ou até mesmo fazerem algum registo fotográfico
ou narrativo após encadearem a via, está funcionará em modo offline,
pelo motivo óbvio, de que o algumas zonas do país padecem, a ausência
de internet. E quando este aceder à internet, toda a informação que registou ficará gravada na aplicação e disponível para partilha.
Defende-se a utilização da aplicação para divulgação de informações úteis em qualquer local e momento, assim determine o utilizador. Precisa ser prático e objetivo, com interfaces simples, atrativos e eficientes para que o utilizador sinta-se satisfeito ao usufruir
das ofertas da aplicação. Como defende Nielson (2005) os interfaces
não devem conter informações irrelevantes ou extras que compitam
coma informação principal para que esta não perca visibilidade e seja
anulada pelo utilizador. Os interfaces são dominados pela cor verde, acompanhada pelo uso de brancos e pretos. Apenas se recorre ao
uso de cores contraste para destacar pequenos detalhes importantes,
como acontece na fotografia dos croquis, que se recorreu a diferentes
cores para diferencias os graus das vias representados. A criação de
ícones e símbolos, ajudam a relembrar e a interpretar melhor a informação sem recorrer ao uso de texto. Gerando mais organização e
Fig.1 Exemplo da
organização de dois
ecrãs referentes à
informação dos setores

espaços livres no interface.
Os interfaces foram pensados de modo a transmitir equilíbrio visual na composição dos elementos evitando que eles se anulem entre
si, e proporcionem uma agradável experiência o utilizador.
A aplicação partilha o mesmo nome do blog que divulga os croquis,
Climbing Portugal, uma vez que grande parte da informação é lá partilhada, a sincronização das duas ferramentas seria uma solução para
manter atualizada toda informação, uma vez que esta é partilhada
pelos núcleos e escaladores no blog.
Segue-se para o protótipo do produto, onde o utilizador terá interação com o produto para uma avaliação de usabilidade e funcionalidade. A auxiliar a avaliação de interfaces, recorremos ao trabalho
de Nielsen, conhecido como Avaliação Heurística (1993), que ajudará a
encontrar possíveis problemas de usabilidade com o interface, é feita
uma avaliação de acordo com os princípios heurísticos, tornando a
aplicação mais eficiente, eficaz e agradável para o utilizador.
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Na imagem que se segue podemos ver o Perfil do utilizador com
destaque para os Desafios, ao centro, a informação da via, à esquerda,
juntamente com o ecrã das Conquistas do escalador. À direita temos o
ecrã da Página Principal e a Agenda.
No perfil é-nos permitido a troca de mensagens com outros escaladores e editar definições de perfil, canto superior direito. Neste mesmo
ecrã, temos acesso as publicações, aos setores guardados para consultar
mais tarde e as conquistas de cada escalador. Ao interagirmos com os
setores, teremos acesso ao croqui fotográfico acompanhado pela informação da via e local, segundo ecrã à esquerda. No ecrã das conquistas,
visualizamos o número de vias feitas, descriminadas no gráfico por
graus, que resultará no grau do escalador, o número de dias e a quantidade de locais onde praticou atividade. Na página principal, teremos
acesso ao feed de publicações dos utilizadores, onde é permitida a interação com as publicações, desde a apreciação à troca de comentários.
Por último, temos o ecrã da agenda, onde nos é apresentado de modo
mensal ou semanal os eventos relacionados com a escalada. Os eventos podem ser adicionados na aplicação ou partilhados na nesta, sendo
criados através de outras redes sociais, nomeadamente do facebook.
Fig.2 Alguns ecrãs da
aplicação Climbing Portugal
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Anorexia nervosa is responsible for high rates of suicide, infection and
starvation among the population, at progressively younger ages. A big
reason for this is the lack of recognition of the pathology by the patients themselves, which influences their recovery. This article consists of preliminary findings achieved through an alliance between
Speculative Design and Game Design for the development of games as
psychoeducational and research ludic tools, to be used as predictive
and preventive instruments, as well as possibly to be used for monitoring and aiding the in treatment of anorexia nervosa.
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Anorexia nervosa is a disease that is focused on one’s body, on the
excessive fear of gaining weight, on the distorted perception of body
shape, and on the self-evaluation that is based on weight and physical
form (Kondo & Sokol, 2009; Appolinario & Claudino, 2000). This disease
is characterized by the induction of extreme weight loss in a person,
as well as being associated with a negation of her current low weight
(Lock and Fitzpatrick, 2009). It is more common in adolescents and
in young women, and is also nine times more common in females
(Castro and Goldenstein, 1995; Fleitlich, et al., 2000), but increasingly
prevalent in the male population and at progressively younger ages.1

1 In Portugal, a TV report on this topic, at SIC channel, reported that the volume of
hospitalizations of people with anorexia increased: there were 132 treatments in 2010,
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One of the greatest difficulties at the beginning of treatment is the
fact that patients do not assume their own pathology. Consequently, they
are instigated by their parents and/or friends in seeking help and, subsequently, in working with the medical team. The aforementioned are
assumed to be the main support network for the patient, organizing different strategies to enhance their involvement with their treatment, that
commonly fails due to lack of motivation (Kaplan, 2002; Giordani, 2006).
The use of game design elements and techniques in contexts different from that of entertainment and games has tended to influence
behaviours and habits, to motivate people, and to encourage interaction and engagement (Werbach & Hunter, 2012). Games have a high
capacity for promoting engagement in players, as playfulness is a human need present at any age, being something that cannot be seen
merely as fun. Therefore, by fostering playfulness in people, games
are able to facilitate learning, to collaborate for good mental health, to
instruct personal and cultural improvement, to prepare for a productive state of mind, and to ease socialization, communication, expression and construction of knowledge (Huizinga, 1998). With this into
consideration, we see games as having immense potential to help patients be engaged with treatment, allowing them to learn about their
illness and promoting changes in their behaviour.
In Psychology, educational (Peçaibes, Cardoso, and Alvelos, 2018),
interventions regarding the knowledge of pathologies are called psychoeducation2. Psychoeducation and Game Design can act together
to help people that suffer from this disease, as well as their social,
medical and affective circles, by raising awareness and by taking predictive and preventive action regarding the recognition of symptoms
of anorexia nervosa.

and 154 treatments in 2014. (SIC website at http://www.sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-0408-Anorexia-nervosa-em-Portugal. Last accessed: 2018/06/26.) Between 2010 and 2014, the
study of the General Directorate of Health pinpointed 727 hospitalizations due to anorexia
nervosa – eating disorders (which involve anorexia nervosa) increased in the relative
position in all 144 causes of disability. Between 1990 and 2010, the disease went from
44th to 35th place in the ranking of the most disabling diseases. (Direção Geral de Saúde
website at https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/
portugal-saude-mental-em-numeros-2015-pdf.aspx. Last accessed: 2018/06/26.)
2 Structured, didactic and systematic intervention in Psychology: Educational, Social
and Health. In this type of intervention, people are explained about their diseases with
the purpose of providing them with a deeper knowledge about their illness, with the
belief that they will feel safer to self-monitor more attentively and, therefore, ease
introspection on harmful behaviors. (Wright, Basco and Thase, 2008; Beck, 1997)
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These games can also serve as tools for research. As such, this article explores an alliance between Speculative Design and Game Design
for the development of playful psychoeducational tools. With that in
mind, it proposes a – yet in development – structuring matrix that
will serve to target audiences for the design of games as tools that can
be used as support for prevention, detection, monitoring and treatment of anorexia nervosa – the basis for the two developed game prototypes, that are here summarily introduced.

2. Speculative Design to Understand Potential Users
The context of anorexia nervosa is complex and multifaceted, with behaviors and triggers that have the potential to influence the onset and
the chronicity of the dis-ease3. Having said that, Speculative Design
helps to better understand this scenario because it has the potential to
use the language of Design to ask questions, provoke and inspire the
search for new ideas. It works with the perspective of using design as a
means of speculating for possibilities and solutions for complex problems. Speculative Design empowers new perspectives, creates spaces
for discussion and debate on alternative ways of approaching problems, and acts as a catalyst to collectively redefine people’s relationships with real problems (Dunne & Raby, 2013). As a starting point, the
need to identify and to map the actors involved in the disease process
and in the patients’ social circles or interpersonal relationships has
been perceived. For this purpose, personas4 were created founded on
theoretical bases from preliminary research (Peçaibes, Cardoso, and
Alvelos, 2018), taking into account the following attributes (Table 1).

3 Anorexia nervosa is a complex disease and patients and their families must be
respected so that treatment is not impaired. Moreover, this article is part of a PhD
thesis and it is planning to contact with the patients and relatives in the future of this
research.
4 Personas are fictitious characters with a profile created from the surveys that
characterize social groups of possible target audiences. This character-building exercise
helps in understanding needs, experiences, habits and behaviours of the universe
with which one will work before moving to fieldwork (Cooper, 2004; Goodwin, 2009;
Long, 2009). In this research, the personas was created from preliminary theoretical
framework from diverse contexts of anorexia nervosa, including psychology, psychiatry
and clinical nutrition.
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ATTRIBUTE

DESCRIPTION

Name, age,
occupation

Each profile was given a fictitious name, age,
and a professional activity or occupation

Lifestyle

Describes each profile’s interpersonal relationships

Interests

Presents personal tastes

Desires

Represents one’s dreams, wishes, aspirations

Necessities

Needs of each profile

Behaviour

Conduct or action of a particular profile

Eight personas were divided into two groups (Table 2). The first
group presents four personas created with profiles in which anorexia nervosa still not is perceived as well as the adolescent’s families,
friends, teachers and health professionals (e.g. psychologists, psychiatrists) who may have contact with adolescents and their relatives.
The second group consists of personas with a profile in which the
disease has already been acknowledged or detected, even those that
are already in treatment, e.g. patients in early and advanced stages of
the disease. For this group were also considered family members and
medical teams, because they are in direct contact with the patient and
with the context of the disease, despite not being patients themselves.
PERSONAS

Table 1 Attributes
developed for the
creation of personas.

Table 2 Characteristics of
the personas’ ecosystem.

CHARACTERISTICS

Teenagers/
G Young Adults

Potential patients in which the disease begins to manifest itself.
This profile can be found mainly in schools and universities.

R

Teachers

Profile of professionals who are in direct contact with teenagers
in their social environment (schools and universities) can often
perceive changes in students’ behaviours even before the family.

Relatives

People who are legally responsible for teenagers and who belong to
the same household group. Sometimes, the behaviours of family
members are the trigger for the onset of anorexia nervosa.

Health Professionals

Specialists working in hospitals and clinics that provide counselling and
support services to adolescents, such as psychologists and psychiatrists.

O
U
P
1

G Support Team
R
O Patients’
Family Members
U
Initiating Patients
P
2 Chronic Patients

Multidisciplinary group of health specialists who work in
specific groups to support cases of anorexia nervosa.
Profile of people living with the disease of their family. They need
support and information to help with patient recovery.
People who are at the beginning stages of the illness.
Profile in which the disease is already installed.
They are highly resistant to treatment.
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With Speculative Design one can construct, find, evaluate, combine, edit, adjust, and incorporate ideas in order to thoroughly examine the context and create alternatives at the conceptual level of possibilities (Dunne & Raby, 2013). The focus of this approach is the creation
of prototypes and the interaction of people with those, as the main
method of research is to present alternative future products, services
and experiences (Auger, 2013). By assuming this way of doing, we were
able to work with hypotheses that would not be raised in the course of
this research in such an early stage. Speculative Design has helped us
to be more sensitive to predicting possibilities and in understanding
problems before getting in touch with the target audience itself. Due
to the delicate the context of anorexia nervosa, this felt like a very
appropriate methodology.
With this in mind, we created a matrix for game conception (see
Fig. 1) that provides an overview of the profiles to be examined. This
matrix was based on the Wheel of Life5 used in coaching sessions. Our
interest in this tool arose from the fact that it aims to visually demonstrate proximity levels certain people have with certain subjects or
topics of interest.6
Fig.1 Game Conception
Matrix for anorexia nervosa.

5 It helps to consider each area of life in turn and assess what is off balance. It helps
to identify areas that need more attention through graphic framework. Paul J. Meyer,
founder of Success Motivation® Institute, Inc.
6 The matrix is not used to build the mechanics of the game, but it to help to perceive
the different approaches that will be necessary to support different needs of the different
types of people that are involved in this context. Each scale of the matrix translates into
a determined proximity level towards the persona with the disease. The development of
the proximity levels depicted in the matrix will be explored and defined in future studies.
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Currently, the circular format matrix is segmented into eight sections. The theme or problem at hand is located at the center of the
matrix, and in each section is located a persona, defining a preliminary ecosystem of actors involved in this thematic. This eased the
identification of diverse target audiences during the conception of
the prototypes.
Since each persona requires different approaches, this tool helps
in visualizing the spectrum of different types of profile, taking into
account their relationships with the people that suffer from this disease, in order to help in the construction of games aimed at tackling diverse problems. These personas are sought to bear different
levels of proximity with the disease itself and with people suffering
from it, a fact that predicts a need to construct different ways to approach the problem at hand, regarding the ways these games work,
the behaviours they instill in players, and the experience players
go through while playing. This is not something that needs to be
contained somehow in the games we are developing, this is what
shapes them altogether.
By resorting to Speculative Design, we created two prototypes with
different characteristics: the first is to act as a tool to raise people’s
awareness and sharing of in-formation about the disease; and the
second consists in a game-instrument for R&D.

2.1. Prototype 1: ANgame COMPETITIVE
This game aims at the psychoeducation of school-aged youth regarding the main information on anorexia nervosa. This strategy aims
at raising people’s awareness on this disease through competitive
mechanics, based on questions and answers. This game intends to
facilitate learning about the disease, to help young people perceive
situations of risk and need for help, through the playful conversation
mediate for a card game (see Fig. 2).
Fig.2 On the left are
the package and cards,
and on the right are the
question card and answer
cards ready to play.
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The game has the format of paper cards.7 The package contains:
20 Question Cards, 20 Answer Cards and 1 Instruction Card. Table 3
presents the operation of the game represented by its mechanics, dynamics and aesthetics.8

MECHANICS / RULES

DYNAMICS /
BEHAVIOURS

AESTHETICS /
EXPERIENCE

COMPONENTS

- Dispute in finding
the answer faster.

- Learning about
the disease.

- Punctuation;

- Challenge to answer
correctly.

- Perceiving risk
situations.

- Cards with questions;

- Competition to win;

- Cards with answers.

- Moments of
conversation about
the disease.

- Thinking about
the disease.

- Restricted time;

INSTRUCTIONS
Shuffle the Question Cards and set them in a pile with
their dark side up at the centre of the table, and spread
around the Answer Cards with the white side up.
Turn over the Question Card on top of the pile. Players
have 1 minute to find the corresponding Answer Card
and place their choice on the side of the Question Card.
Players should read aloud the question
and their chosen answers.
Turn over the Question Card to verify the
correct answer. Who answers correctly gets the
Question Card, and players return the Answer
Cards to the table to continue playing.
If no one answers correctly, that Question
Card must be removed from the game.
Wins who gets more Question Cards.

Some of the positive aspects of the game that up to now we identified are:
-- It is able to present anorexia nervosa to teachers and students,
raising awareness of the topic at hand;

7 All content of cards was created from theoretical research. (Peçaibes, Cardoso and
Alvelos, 2018)
8 “The MDA framework is an approach to understand games that consists of:
Mechanics – rules and concepts that formally specify the game-as-system, Dynamics
– the behaviour at runtime of the game as system and Aesthetics – desirable emotional
responses evoked by the dynamics of the game”. (Hunicke, Leblanc and Zubek, 2004)
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-- It creates a moment of learning and talking about the disease;
-- It can facilitate the perception of the severity of the disease that
manifests itself in adolescence;
-- I can break eventual taboos that permeate the subject;
-- It can contribute to an opportune prevention of anorexia nervosa;
-- It helps in establishing contact with the target audience and in
perceiving their social behaviours and interests;
-- It may ease the awareness of the severity of the disease manifesting in adolescence.
The ANgame Competitive showed good playability during tests, but
we perceived that the content of the Question Cards content needed
to be adapted, because the questions have much technical language
for young people. Other important point is about the Answer Cards, as
we need to develop possibilities to have more Answer Cards for each
Question Card, in order to provide more options when we four or more
players are present in a round.

2.2. Prototype 2: ANgame COLLAB
This game has a collaborative approach that aims to assist in the mapping, management and flow of dialogue in focus group sessions. This
game has a purpose to be a tool that helps the researcher, because the
researcher can perceive what they know about the subject by interacting with the interviewees, as well as it provides visual data that can
contribute to the knowledge and construction of new resources that
help in the treatment of this disease.
The goal is in the support on R&D, because this game-instrument
to application in focus groups and/or interviews can be an enabler
of this research technique when providing visual evidences regarding the knowledge of the themes and the decision-making of the interviewees. The game has the format of paper cards,9 containing the
following items: 20 Question Cards, 42 Keyword Chips (30 with printed keywords and 12 blank, 10 Trump Cards, orange and yellow Post-it
blocks, and 1 card with instructions.

9 All content of cards was created from theoretical research. (Peçaibes, Cardoso and
Alvelos, 2018)
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Fig.3 On the left is the
playset of the game, in the
middle is the interviewee
writing on the keyword
and on the right is the
decision-making to put the
answer in the right position
regarding the question.

Table 4 ANgame COLLAB
- Game Operation
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The target audiences are adults who may be knowledgeable health
experts in anorexia nervosa (psychologists, nutritionists, psychiatrists, etc.) and relatives of people with the disease. Table 4 presents
the functioning of the game through mechanics, dynamics, aesthetics, components and behaviours.

MECHANICS/ RULES

DYNAMICS /
BEHAVIOURS

AESTHETICS /
EXPERIENCE

COMPONENTS:

- Share knowledge
and information.

- Collaboration;

- Restricted time;
- Question Cards;
- Answer Chips: with written keywords and blank;

- Qualify the collection
of information;

- Trump Cards

- Map the conversation
and the knowledge;

INSTRUCTIONS:

- Distribute the
opportunity for
expression;

Players must shuffle the Question Cards and place them
in a pile at the centre of the table with the dark side
up, and spread across the table the Answer Chips.

- Minimize parallel
conversations and/or
word monopolization.

Players have 2 minutes to answer the question
presented in the Question Card that is on top of the
pile. To answer they need to pick a Answer Chip and
write (on the post-it) something (a sentence, keywords,
etc.) about the topic present in the Question Card.
Place the answer at will, but next to the Question Card.
Players can also use a Trump Card to go back to a
previous question or choose a new Question Card.
Read the Question and the Answers
aloud when the time is over.
At this point and in turns, players must explain the
reasons that drove them to such answers and why
they placed their Answer Chip where they did.
There are no winners. The goal is to discuss the
subject at hand, while creating a conceptual
map of discussion/conversation.

- Altruism;
- Self-expression;
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Positive aspects of the game we have found so far are:
-- It has the potential to create a creative moment of learning and
sharing;
-- It fosters the possibility of enriching research on the disease;
-- If facilitates the exchange of knowledge on the subject;
-- It incorporates a playful dynamic into research techniques;
-- The positioning of the cards on the table by the interviewees create
a mental map10 (or a conversation map), at the end of the session,
that provides the researcher with another way to understand the
content generated during the session;
-- It provides contact with experts and family members of the target audience to understand their behaviours, knowledge, interests
and needs.
It can be concluded that the ANgame COLLAB has a well-resolved
platform regarding form. However, during its development, we noticed that there is a need to develop its questions in a way that are
appropriate to the competences of the interviewees.

3. Considerations and future studies
This article explores an alliance between Speculative Design and
Game Design in the development of games as psychoeducational and
research tools. As a result of the matrix for the development of play,
game-instruments emerged that allowed us in perceiving various target audiences and a world of possibilities for approaching the problem
at hand, as well as indicated opportunities on our field of action, and
pinpointed types of procedures and methods to be taken into consideration at the beginning of the study, at its exploratory phase.
Techniques to unlock this type of speculative approach have also
been worked out in order to point to promising activity scenarios and
interaction scenarios – i.e. the creation of personas along with the
conception of games and other research exercises –, as games have
inherent interactive traits that help us to confront, to question, and

10 A mind map is a diagram that is drawn to represent ideas, tasks or other concepts
that are re-lated to a keyword or central idea. Its main function is generation,
visualization and taxonomic classification of ideas, assists in organizing information,
decision-making and writing. (Buzan & Griffiths, 2017)
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to explore the complexity of the problems in hand. In addition, speculative games functioned as triggers for data collection, to make us
understand what exists and what may exist in the context of anorexia
nervosa, and to act with due care and precautions.
With this in mind, we see games as interesting instruments due
to their emergent traits that are driven by the system in action. This
emergence can, and already did, drive us to phenomena we had not
been able contemplate beforehand. This emergent characteristic
found in games is related to the behaviour of its actors, whether people or procedural systems (Cardoso, 2016), evidencing previously unpredicted matters. It is the experience of playing games that provides
the opportunity for this emergent process to happen, in a way that
is not entirely or necessarily controlled, but managed in part by the
designer and by the player. There are, however, deterministic games
that offer little room for a such unpredictable emergent process to
occur. However, the developed speculative prototypes presented in
this article bear a considerate level unpredictable emergent behaviour
with outcomes that will require further study.
Taking this into consideration, we are able to see now that in these
prototypes’ first cycle of tests there was a focus on their improvement.
We intend in the future to revisit these game-instruments to speculate new insights and other emerging features that have not been
contemplated until now, considering that this research is still at an
early stage.
Finally, we point out that the prototypes presented here are in development and that, in the course of this research, these tools will be
improved and refined to help answer its objectives, but the first purpose of these ludic tools is to help us identify the needs of the complex
context of anorexia nervosa.
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The urgency of better communicating has elevated Design to the role
of identifying the origin of the message through a remarkable variety of expressions, languages and supports. With the acceleration of
the media and the digitalization of societies, we observe the exponential growth of this responsibility resulting from a protagonism of the
communicative interaction between man and the institution. Thus
emerges the moment that comes to highlight the role of design on
the contemporary socio- economic vitality. Molded, in the formal and
conceptual planes, by the evolutionary technological environment
and paired with the various communication disciplines, we are invited to reflect on questions related to the brand and the visual identity
in dialogue with the new paradigms of global perception. We use as
an analytical support the debate about the contemporary city and the
intervening role of design, namely the contribution that lends to the
expression and perception of the urban space. In this discussion lies
the understanding that design assumes, increasingly, as a privileged
intermediary of communication between organizations and the community. This universe of relationships ends up creating new arguments of life, full of technological expansion, that transform the citizen into a spectator and consumer of images whose behavioral model
reflects values of the brands that consumes throughout its existence.
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A urgência de comunicarmos melhor elevou o Design ao papel de
identificar a proveniência da mensagem através de uma variedade
assinalável de expressões, linguagens e suportes. Com a aceleração
dos media e a digitalização das sociedades, observamos o crescimento
exponencial desta responsabilidade resultante de um protagonismo
da interação comunicativa entre o Homem e a instituição. Emerge,
assim, o momento que vem destacar o papel do design sobre a vitalidade sócio- económica contemporânea. Moldado, nos planos formal e
conceptual, pelo entorno tecnológico evolutivo e emparelhado com as
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várias disciplinas da comunicação, somos convidados a refletir sobre
questões relacionadas com a marca e a identidade visual em diálogo
com os novos paradigmas da perceção global. Usamos como suporte
analítico o debate sobre a cidade contemporânea e o papel interventivo do design, nomeadamente o contributo que empresta à expressão
e perceção do espaço urbano. Reside nesta discussão a compreensão
de que o design se assume, cada vez mais, como intermediário privilegiado da comunicação entre as organizações e a comunidade. Este
universo de relações acaba por criar novos argumentos de vida, plena
de expansão tecnológica, que transformam o cidadão num espectador
e consumidor de imagens cujo modelo comportamental reflete valores das marcas que consome ao longo da sua existência.

1. Introdução
Entramos no novo milénio, em plena era do suporte digital, conduzidos pela rapidez interpretativa e imediatez de transmissão, no qual,
pelo reposicionamento da comunicação e do conhecimento, contribuímos para um “estar” global.
Viajando no tempo até aos nossos dias, assistimos à evolução contínua dos conceitos tangentes ao desenho, à pictografia, à ideografia, à escrita alfabética e ao desenvolvimento de novos suportes de
comunicação. A segunda metade do século XX introduz-nos novas
plataformas de comunicação, interativas, geradoras de uma nova realidade coletiva. Estes novos interfaces decorrem de um novo contexto
tecnológico que vem, por sua vez, reconfigurar a articulação entre a
Sociedade e a Comunicação.
Catapultado pelo desenvolvimento tecnológico também o Design
se reposiciona, segundo Jorge Frascara (2003), mais nos últimos 20
anos que nos cinco séculos precedentes e assume progressivamente
uma importância ímpar na dinâmica sociocultural pelo facto de constituir, por si próprio, um veículo privilegiado que reflete a transmissão
desses sinais de evolução.
Chegamos, finalmente, à vivência de uma época que evidencia a
preponderância do Design e este, por sua vez, sublinha a identidade do
emissor. Tudo é pensado e, no final, tudo é desenhado.
A urgência de comunicarmos melhor elevou a disciplina ao papel
de identificar a proveniência da mensagem através de uma variedade
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assinalável de expressões, linguagens e suportes onde, pela aceleração
dos media e a digitalização das sociedades, observamos o crescimento
exponencial desta responsabilidade resultante de um protagonismo
da interação comunicativa entre o Homem e a instituição. Emerge,
assim, o momento que vem destacar o papel do design sobre a vitalidade sócio-económica contemporânea.
Moldado, nos planos formal e conceptual, pelo entorno tecnológico
evolutivo e emparelhado com as várias disciplinas da comunicação,
somos convidados a refletir sobre questões relacionadas com a marca
e a identidade visual em diálogo com os novos paradigmas da perceção global. Usamos como suporte analítico o debate sobre a cidade
contemporânea e o papel interventivo do design, nomeadamente o
contributo que empresta à expressão e perceção do espaço urbano.

2. Identidade, Marca, Cidade, Design e Comunicação:
Algumas Reflexões
A escala conectiva global em que hoje vivemos aproxima as cidades, os
lugares e as pessoas para a convivência num espaço de ebulição permanente que recoloca e questiona o processo da identidade perante a
inevitabilidade do progresso tecnológico. Com origem na condição humana, esse processo vem demonstrar que, todos nós, enquanto indivíduos, nos expressamos pela marca como forma de nos distinguirmos,
e, assim, assinalamos nossa presença, pertença ou autoria.
Repletos de características temporárias, que Stuart Hall (2003)
caracterizou por “modismos”, exprimimos referências específicas
do nosso entorno geográfico, tecnológico, económico e social fundamentais para o entendimento e diferenciação entre comunidades.
Reconhecemos, sobre este propósito, manifestações longínquas que
podemos reportar a uma espécie de cosmogonia da relação entre a
identidade e o design, desde a aurora da civilização até aos nossos
dias. Tais fenómenos, hoje, tão nossos e familiares, acabam por revelar processos em contínua (re)equação perante as constantes evoluções tecnológicas, condicionalismos económicos e consequentes
transformações sócio-culturais.
Emerge, neste contexto, o debate sobre a cidade contemporânea e
o papel interventivo do design pelo contributo que empresta à expressão e perceção do espaço urbano. Enquanto especialista da comunicação e da mensagem estratégica, esperando o retorno de valorização
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e dimensão simbólica da mesma junto do cidadão, hoje, o habitante
contemporâneo – mais do que alguma vez testemunhado pela história das civilizações – vive interagindo com os espaços físicos e artefactos visuais criados pelo Homem e para servir o Homem.
Aproveitamos, sobre esta matéria, o pensamento de Krippendorff
(2006) em que descreve que experienciamos os artefactos como interfaces de apreensão, contacto e conhecimento factual sobre o nosso
universo inter-relacional. Focalizada, sobretudo, na ergonomia cognitiva do ser de hoje cabe, também aqui, a disciplina do design que
Francisco Providência (2001) sintetiza como o “desenho de artefactos
para o interface cultural” (s/n) condicionados ao programa de intervenção, à autoria, ao medium e à tecnologia oferecendo flexibilidade e
adaptabilidade aos contextos vigentes de contínua mutação.
Ainda com Providência (2003) relevamos a tríade – autoria, tecnologia e programa – sublinhando um triângulo de valores que define
um eixo que vem enquadrar a prática do design enquanto metodologia contribuinte para a qualificação do lugar contemporâneo, a cidade próspera, bem como a integração do design enquanto disciplina
inclusiva de coerência e distinção estética actualmente agregados
aos modelos de gestão municipal. Esta tradição projectual vem, precisamente, destacar a importância de implementação do programa de
análise e intervenção ajustado às competências tecnológicas vigentes
e indissociável da impressão de autoria.
Compreendido o papel colaborativo do design perante a necessidade de tradução das atividades institucionais e o capital cultural, encontramos a cidade integrada num universo de crescente diversidade
social, comercial e política.
Contextualizados num tempo de forte concorrência visual considera-se, cada vez mais, o investimento estratégico em design enquanto
veículo catalisador da mensagem, apoio ao desenvolvimento infra-estrutural e elevação da qualidade de vida da comunidade. Esta importância de alicerçar a consolidação das cidades, fixando as populações
e colocando-as a par dos investimentos em áreas tão diversas como
a saúde, educação, comércio e cultura desenvolve, no cidadão, um espírito de simultânea cumplicidade e pertença, que, por sua vez, são
potenciadores de auto- estima social e reconhecimento institucional.
Esta coordenação da identidade visual de uma instituição não é
vazia de intenções e nem apenas o mero resultado de um modismo
estético. Resulta, actua e serve o objetivo de tornar identificável a origem da mensagem perante as sociedades de um mundo global que
internacionalizou o lugar.
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As consequências do avanço tecnológico no universo da comunicação evidenciam a saturação do ambiente informacional e, naturalmente, o aumento da exigência sobre a identidade institucional. É
neste contexto, que se coloca, hoje, o valor distintivo do desenho como
contributo indispensável de correspondência à urgência de modernidade, eficácia de gestão e capacidade de resposta dos municípios à
constante mutação dos modelos sociais, culturais e económicos. Por
aqui se reforça, uma vez mais, o papel afirmante e coesivo dos programas de identidade visual sobre a produção de artefactos de comunicação para o lugar contemporâneo.
Casos afirmados pela história, como o de Milton Glaser para Nova
Iorque vêm, precisamente, alertar-nos para a importância do valor
emocional que a marca da cidade pode incorporar e, como tal, potenciador de aceitação social (ver Figura 1).
Fig.1 “I Love Nova
York” (1977). Logótipo
desenhado por Milton
Glaser a propósito de uma
campanha publicitária
realizada para a promoção
do turismo em Nova Iorque.

Inspirados em Nigel Cross (1999) encontramos concordância nas
palavras em que o autor se refere ao design como a tarefa paradoxal de criar uma disciplina interdisciplinar. Perante esta abordagem
entendemos que as metodologias projectuais íntimas do processo
da identificação institucional se afiguram como etapas igualmente
interdisciplinares, em torno da sua própria metodologia e eventualmente preventiva de excessos dispersivos decorrentes da sua génese
criativa. Esta perspectiva vem evidenciar o território de tensão entre
“utopia e mercado” em que o design e o programa de identidade se
estabelecem. É perante este contexto que julgamos residir a importância do espírito analítico e normativo decorrentes da intervenção
sobre a identidade visual onde, pela própria limitação e necessidade
de distinção do objecto de estudo se evidencia o valor da estratégia de
comunicação em harmonia com os contextos geográfico, cultural, social e económico. Tal aproximação, do conceito à semântica e desta à
funcionalidade, o autor revela o design como catalisador de soluções e
significados, remetendo para uma segunda instância o produto.
Há também a importância desempenhada pela comunidade, pertença à marca, na qual se revela o grau de cumplicidade existente
entre emissor e receptor. Por vezes acontece, ainda, fruto do elevado
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reconhecimento e aceitação, que este fenómeno seja mais estimulado pelo público – tradicionalmente receptor – do que pela organização emissora.
Este ambiente cúmplice revela-nos que as comunidades procuram
as marcas pelo significado da sua identidade enquanto meios de representação e, sobretudo, como indício de uma experiência sensorial
satisfatória e enfatizando o reconhecimento da promessa futura projectada através de narrativas visuais.
Este conceito da comunicação transpira, sobretudo, uma natureza
semiótica residente na variação interpretativa que ultrapassa a intervenção do designer. É neste domínio, infinitamente vasto da significação, que encontramos concordância entre o discurso da identidade
visual institucional e a reflexão semiótica. Esta relação torna- se mais
evidente se considerarmos que o design, enquanto atividade profissional, evoca o conhecimento e se dedica à finalidade comunicacional pelo
ordenamento formal e estético de elementos visuais textuais e não textuais. Percebemos, em suma, que o design gráfico e a identidade, tal
como a semiótica, centram o seu universo de intervenção na relação
entre forma e conteúdo – a linguagem visual – onde partindo sobre o
objecto, artefacto visual, materializamos expressões a partir da qual a
reflexão semiótica avalia o significado. Este processo em que o designer valoriza a composição, conjugando várias tipologias de elementos
visuais e procurando o sentido da comunicação vem, de certa forma, legitimar a prática do estudo dos signos. A consensualidade desta afirmação encontra o design como actividade empenhada na formulação visual de conteúdos. Gruszynski (2008) propõe, inclusive, um olhar que a
coloca enquanto “serviço artístico” prestado a clientes de áreas distintas
nas quais a promessa de comunicação e a expectável resposta, adesão,
ou interacção – do público a que se dirige – não se pode considerar um
exercício desvinculado de outros interesses além do artístico. Esta visão
estreita a relação do design gráfico com a eficiência de comunicação e
na qual se procura atingir especificidade de sentido a partir da articulação formal ao longo do discurso visual. No entanto, apesar de clara a
natureza deste objetivo, continua por esclarecer melhor a relação entre
o significado da mensagem visual, a ideia de “bom gosto” habitualmente associada ao artefacto visual e à eficiência comunicacional.
Esta trama de interação diversa e íntima do discurso institucional,
da qual fazem parte os programas de identidade visual, leva-nos a sublinhar que o entendimento sobre esta questão não se resume à aceitação
do espírito de “representação” mas, acima de tudo, da compreensão e
domínio dos mecanismos de construção: o percurso gerador de sentido.
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Exemplificando, observamos que estas etapas procuram consolidar, por exemplo, o contexto de um logótipo – a representação institucional pela mediação e associação dos atributos desejados perspectivando alcançar uma mudança de estado de espírito junto do indivíduo:
a passagem do “indiferente” ou “indesejado” ao aspira- do “desejado”
(Rancière, 2010). O encadeamento desta relação ilustra, precisamente,
a evolução da competência à performance do discurso institucional e
sobre a qual evocamos, uma vez mais, o trabalho de Milton Glaser –
“I Love NY” – como referência incontornável desta superação de um
conceito abstracto transformado num artefacto visual que acaba por
ser adoptado como ícone da cultura popular norte- americana com
expressão e reconhecimento global.
Observamos, deste modo, que o processo tradutor e materializante de todo este compromisso linguístico tem, como derradeira etapa,
o desenvolvimento figurativo. Este procedimento não se confina ao
comportamento similar que os elementos formais de uma identidade tendem a adquirir ao longo da tradição corporativa habitualmente
associada neste momento construtivo. Abrange, sobretudo, uma interiorização e articulação de valores extensa a toda a dimensão da
actividade institucional. Contudo, este processo revela alguma fragilidade interpretativa. Ou seja, o facto de as empresas e instituições
permanecerem em contacto ininterrupto com a sociedade em geral e
o indivíduo em particular, acaba por evidenciar a avaliação contínua,
reconhecimento e juízo de veracidade a que estão expostas perante a
proposta institucional apresentada.

3. Considerações Finais
Buscamos, neste texto, reflectir sobre questões relacionadas com a marca e a identidade visual das cidades, as quais devem estar em contínuo
diálogo com os novos paradigmas do “estar” global que reposicionam
a eficácia da comunicação a novos patamares imagéticos e estéticos.
Julgamos que o estímulo provocado pela eficácia do objecto de design pode dar um grande contributo à marca e à identidade visual
das cidades e permitir uma maior interação comunicacional entre os
cidadãos/turistas/não habitantes e o espaço urbano.
De modo geral, parece-nos justo afirmar que o design se assume,
cada vez mais, como intermediário privilegiado da comunicação entre
as organizações e a comunidade, numa realidade globalizada, onde se
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evidenciam a uniformização dos valores interpretativos supra diferenças geográfico-culturais na medida em que se transforma o imaginário social numa referência homogeneizada pela contaminação de
valores comunicados pelas marcas institucionais.
Em suma, este universo de relações acaba por criar novos argumentos de vida, plena de expansão tecnológica que transformam o cidadão
(no nosso caso, ocidental) num espectador cujo modelo comportamental reflete os valores das marcas que consome ao longo da sua existência. Sublinhamos, com isto, a responsabilidade social que o design, a
identidade e a instituição detêm na disseminação de padrões culturais
que parecem impor-se sobre as tradições e imaginário local independentes do peso e expressão que a história imprime. Julgamos que assim
se justifica, cada vez mais, falar da evolução do consumidor para uma
escala universal sem fronteiras ou diferenças de comportamento geográfico. Os mercados, a comunicação e o “agora” de hoje espelham uma
realidade predominante de marcas onde a exposição sobre o imaginário cultural e instinto de desejo contamina a condição humana entretanto remetida ao exclusivo papel do agente de consumo.
Reside nesta reflexão, quanto a nós, o principal fundamento dos
sistemas de identidade visual: agregar ao sujeito ou objecto de comunicação conceitos que lhe atribuam valorização junto do seu público específico e do imaginário simbólico que, por sua vez, se mostra
próprio de um determinado e restrito universo de individualidades: o
grupo. Estas particularidades sociais e a crescente diversidade de sócio- mentalidades são fundamentais para a elaboração de léxicos visuais e verbais contextualizados nas realidades colectivas específicas.
Encaixa aqui o processo de veracidade enquanto fundamento do esforço projectual a que os sistemas de identidade procuram corresponder
e que, uma vez conquistado, originam os processos de padronização
visual aplicados sobre dimensões patrimoniais de escalas variáveis.
É possível concluir, deste modo, que tais processos são, hoje, estratégias de comunicação cuja maturação crescente permite gerir
com relativa competência a introdução de uma marca nos mercados
(ressalvando a especificidade geográfica e cultural), e que vem colocar em disputa a prevalência entre o território racional e o emocional durante o processo de aceitação. Estamos perante um fenómeno
semiótico que implica, simultaneamente, a pessoa enquanto entidade singular e colectiva (sociedade) cuja apreensão da marca, enquanto referência de projecção institucional, estimula comportamentos
lógico-emocionais determinantes no entendimento da proposta e
consequente reação.
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This article aims to demonstrate the importance that digital media
can have in the support to the process of pregnancy, namely in the
contribution for a more informed relationship between the pregnant
woman and the healthcare professional.
This research consists of the development of a mobile application of pre-natal care with the support of the Health Local Unit of Alto
Minho (ULSAM), where the app is being studied in a joint work with
doctors and patients.
In recent years, there are several computer systems that have been
developed and implemented in the health area in Portugal, in primary
health care and hospital care.
Portugal is first in the digital ranking of Health, having been distinguished by the European Observatory of Health Systems as an
example of good practices. The development of digital platforms is
a strong investment of the National Health System (NHS) for the improvement of the quality of its services.
This article begins with a contextualization of this problem; a description of the field work developed with doctors and patients; a presentation of a critical analysis about the main digital platforms existent
in the market; and the proposal of the application under development.
With the development of our mobile application the aim is to create a
more effective and secure pre-natal care that contributes to an improvement of the levels of transparency and effectiveness in health care services.
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O presente artigo pretende demonstrar a importância que os meios
digitais podem ter no apoio ao processo de gravidez, nomeadamente
o contributo para uma relação mais informada entre a grávida e o
profissional de saúde.
Esta investigação consiste no desenvolvimento de uma aplicação
móvel de vigilância pré- natal, com o apoio da Unidade Local de Saúde
do Alto Minho (ULSAM), onde a mesma está a ser estudada num trabalho conjunto com os clínicos e utentes.
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Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos e implementados diversos sistemas informáticos na área da saúde em Portugal, nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares (SNS, 2018).
Portugal encontra-se em primeiro lugar no ranking digital da
Saúde, tendo sido distinguido pelo Observatório Europeu dos Sistemas
de Saúde como um exemplo de boas práticas. E o desenvolvimento de
plataformas digitais é uma forte aposta do Sistema Nacional de Saúde
(SNS) para a melhoria na qualidade dos seus serviços (SNS, 2018). Neste
artigo começa-se por contextualizar esta problemática; descreve-se o
trabalho de campo desenvolvido junto dos clínicos e utentes; apresenta-se uma análise crítica sobre as principais plataformas digitais existentes no mercado; e a proposta da aplicação em desenvolvimento.
Com o desenvolvimento da nossa aplicação móvel, pretende-se
criar uma vigilância pré- natal mais eficaz, segura e que contribua
para uma melhoria dos níveis de transparência e eficácia nos cuidados de saúde.

1. Introdução
As tecnologias móveis na área da Saúde, têm procurado contribuir
para uma relação mais informada entre os cidadãos e os seus sistemas de saúde.
Com o maior acesso à tecnologia, os utentes têm igualmente mais
recursos, potenciadores da autogestão da informação sobre a sua saúde.
A introdução das tecnologias móveis permite uma portabilidade e
transmissão de dados rápida e contínua, que contribuem para a redução do tempo de espera das consultas médicas, bem como para a
redução dos custos económicos associados aos serviços de Saúde.
As consultas presenciais entre o utente e o profissional de saúde
são um meio imprescindível para uma garantia de qualidade nos cuidados de Saúde. A utilização das tecnologias móveis nestas consultas
podem ser um importante apoio complementar.
O Sistema de Saúde português atravessa um período de transformação digital, com ganhos evidentes e reconhecidos a nível internacional. Um desses reconhecimentos foi a aprovação, em 2017, da
Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde 2020
(ENESIS 2020), que visa o aumento do uso pessoal, autónomo e participado dos cidadãos (SNS, 2018).
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No entanto, já são várias as iniciativas e estratégias desenvolvidas,
nomeadamente:
-- o “SNS sem papel”, que veio possibilitar a prescrição e dispensa
eletrónicas de medicamentos;
-- a disponibilização de dados e serviços na internet através do
“Portal SNS”;
-- o “Registo de Saúde Eletrónico” (RES), que tem como objetivo reunir informação clínica essencial de cada cidadão, como exames ou
diagnósticos realizados;
-- e, o Centro de Contacto do SNS (SNS 24) que veio oferecer serviços
informativos e administrativos, mas também de triagem, aconselhamento, encaminhamento e telecuidados.
-- Em prol da transparência e proximidade do cidadão, existem também aplicações móveis, vocacionadas não só para os profissionais
como também para os cidadãos, como o MySNS, MySNS Tempos,
MySNS Carteira, MyADSE, eMed.pt, dador.pt, Calculadora IG e
Percentil e Qx Calculate.
Na continuidade da promoção da Saúde, desde 2013 que está incluído no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, da DGS,
a versão digital do boletim de saúde infantil e juvenil, o eBoletim.
Este boletim digital permite que profissionais e utentes possam beneficiar de um acompanhamento mais completo da saúde dos mais
jovens (dos 0 aos 18 anos).

1.1. Vigilância Pré-natal
No que toca à vigilância pré-natal, o SNS faculta às grávidas o Boletim
de Saúde da Grávida (BSG), em suporte físico. Este boletim é um instrumento fundamental de transmissão dos dados relativos à saúde da
grávida e do feto e assegura a circulação da informação clínica relevante, contribuindo para a articulação e interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. No entanto, nesta
investigação constatou-se uma diversidade de suportes físicos que são
imprescindíveis à grávida e ao clínico, a saber:
-- o BSG (Boletim de Saúde da Grávida);
-- o registo de consultas e exames em suporte físico;
-- o Boletim da Diabetes;
-- e, o registo da pressão arterial, não existindo uma ferramenta digital que permita a interligação entre clínico e a grávida, bem como
a rápida monitorização e deteção de irregularidades.
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Atualmente, Portugal assiste a uma profunda mudança demográfica e epidemiológica, sendo um país que apresenta uma população envelhecida, com um baixo índice de fecundidade, e que se depara com
novos problemas de saúde, nomeadamente as doenças crónicas.
De acordo com os últimos dados do SNS, Portugal é o segundo país
com a mais baixa taxa de natalidade da União Europeia (SNS 2015). Em
Portugal são cada vez menos as menores de 20 anos a ser mães, e no
que respeita à faixa das mães com 35 anos ou mais, Portugal segue a
tendência da média da União Europeia (UE), que nos últimos 10 anos
aumentou substancialmente em cerca de 12%, tendo mesmo nos últimos 5 anos ultrapassado a média da UE (fig.01).

Há um maior risco de recém-nascidos de baixo peso ao nascer e
prematuridade em mães com idade <20 ou 35 + anos. Outros fatores
determinantes são os hábitos alimentares inadequados, o excesso de
peso, o tabagismo, o alcoolismo e o sedentarismo.

2. Metodologia de investigação
Esta investigação surge com o objetivo de responder às seguintes questões: como melhorar a vigilância pré-natal? Que ferramentas existem
de apoio à grávida e ao profissional de saúde? De que forma uma dinâmica digital poderá criar a relação e interação mais informada entre
o médico e a grávida?

Fig.1 Fonte: Eurostat
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Definidas as questões, desenvolveu-se um plano de estudo, a saber: a pesquisa e análise sobre esta problemática da Obstetrícia em
Portugal; o estado da arte relativa à sociedade de informação, em particular, aos diferentes tipo de aplicações móveis existentes no mercado; a identificação das carências e problemas existentes na vigilância
pré-natal; análise dos meios e ferramentas de comunicação utilizadas
pelos profissionais de saúde e as grávidas; e o desenvolvimento de um
trabalho de campo numa Unidade de Saúde de modo a melhor compreender esta realidade específica.
Este estudo foi desenvolvido no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do
Castelo. Começou-se por fazer um acompanhamento das consultas
de diagnóstico pré-natal, com o objetivo de observar, analisar e compreender como se desenvolve o processo de vigilância pré-natal.
Foi também desenvolvido um inquérito via digital, não representativo, com uma amostra de 90 mulheres, por conveniência própria,
com o objetivo de obter um retrato genérico sobre as grávidas utentes
deste serviço de saúde. Após a recolha dos dados obtidos, procedeu-se
à análise dos resultados, conseguindo desta forma direcionar os objetivos da investigação e criar um planeamento.
Posteriormente desenvolveu-se um moodboard por forma a organizar e direcionar a arquitetura de informação da aplicação. A arquitetura de informação tem por base a análise da concorrência, a criação
de personas e use cases, o desenvolvimento do flowchart, dos workflows e dos wireframes, para posterior prototipagem.
No desenvolvimento do design de interface (UI), existiram várias
metodologias associadas, nomeadamente a identidade da aplicação,
o design visual dos workflows, os possíveis acertos dos wireframes e
novamente a prototipagem.
No presente, a aplicação está a ser testada como projeto piloto, em
parceria com a ULSAM, e estão a ser desenvolvidos testes de usabilidade com o público alvo (um número significativo de pessoas, cerca de
20 grávidas e 8 profissionais de saúde), utilizando métricas específicas
para a verificação e avaliação dos testes de usabilidade, por forma a
melhorar a experiência visual e o processo de conceção e desenvolvimento da aplicação.
Após o desenvolvimento da aplicação, da recolha de dados, revisão
e feedback dos testes de usabilidade, o objetivo é implementar e promover a aplicação junto de uma entidade pública de Saúde, ambicionando a implementação em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS),
tanto no sistema público como no privado.

132

Portugal 2018

3. Resultados
Neste estudo identificamos um conjunto de aplicações relacionadas
com a gravidez, nomeadamente: a Nove Meses, a Babycenter, A Minha
Barriga e a Babynote.

No entanto, estas apps carecem de informações relevantes no que
diz respeito à interação médico-grávida, não permitindo, por exemplo, nos casos de gravidez de risco, o registo por parte da grávida diabética das várias determinações diárias da glicemia capilar; nem o registo diário obtido no ambulatório dos valores tensionais, em grávidas
com hipertensão arterial crónica. Outras importantes ferramentas e
serviços não presentes nestas apps são, por exemplo, a atualização
diária da idade gestacional e respetivos alertas dos timings adequados
às rotinas da gravidez e respetivas ecografias; e a apresentação gráfica
de curvas de crescimento relativamente à estimativa de peso fetal.
A opção pelo desenvolvimento de uma aplicação móvel surge no
âmbito de sensibilizar para a importância da informação pré-natal
e de que forma esta proposta pode responder a este objetivo. Importa
também salientar, que atualmente quer os hospitais, unidades de
saúde ou clínicas, dispõem de redes wi-fi gratuitas, sendo um importante apoio para a introdução de informação em tempo real.
A sucessiva introdução de novas tecnologias no mercado cria cada
vez mais oportunidades para a sociedade, assistindo-se a um crescimento exponencial do seu uso e consumo, tornando-se assim, parte
integrante da sociedade contemporânea. Como demonstra o estudo
realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Sociedade da
Informação e do Conhecimento (2016), os equipamentos mais utilizados para aceder à Internet são os smartphones (78%) e os computadores portáteis (73%), sendo que a utilização do telefone para aceder à
Internet duplicou em quatro anos (2012-2016).
No contexto português, de acordo com os resultados da Netpanel
meter da Marktest, entre Janeiro e Junho de 2017, 2 milhões e 570
mil residentes acederam a sites de saúde a partir de computadores

Fig.2 APP Nove Meses; APP
Babycenter; APP A Minha
Barriga; APP Babynote
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pessoais, o que corresponde a 43.4% dos internautas nacionais. Em
média foram visitadas 39 páginas por utilizador e visitadas mais de
100 milhões de páginas de sites de saúde, que segundo os dados da
Netpanel, o site atuasaude.com foi o líder em utilizadores únicos enquanto que o da adse.pt liderou páginas visitadas e o serviços.min.saude.pt liderou em tempo de aceso.

3.1. Amostra

Fig.3 Inquérito: “Quais as
informações que considera
mais importantes?”

No entanto o acesso a aplicações móveis na área da saúde carece de utilização por parte das mulheres, como demonstra o inquérito realizado
a 90 mulheres, com uma faixa etária entre os 18 e superior a 45, com características demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais diversas. Da amostra realizada 5% são mulheres entre os 18 e os 25
anos; 45% entre os 26 e os 35 anos; cerca de 34% entre os 36 e os 45 anos,
e por ultimo, 16% com uma faixa etária superior a 45 anos.
Das inquiridas, 80% refere que não utiliza nenhuma aplicação da
área da saúde e 20% utiliza. Dos 20%, referem que utilizam o My SNS,
Calendário da Gravidez, Clue, Medis, Portal da Saúde, Gravidez+, Read e
o Samsung Health, tento esta última mais utilizadores.
Na questão: “Quais as informações que considera mais importantes?”, 85% respondeu que são as Consultas/Exames; 71% o Diário da
gravidez e a Vigilância (diabetes, hipertensão, peso) ; 54% os Gráficos
com informação clínica; 39% as Imagens e Vídeos; 41% o Plano de
Parto; e 7% a Partilha de conteúdos nas redes sociais.

Na questão “Costuma preencher o BSG?”, 88% respondeu que sim e
12% que não, sendo que os campos de preenchimento com mais relevância são os Dados de identificação (89%), os Registos dos resultados
de análises/exames/ecografias (86%) e a História Clínica Familiar (74%).
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Nesta amostra, 70% das inquiridas refere que utiliza sistema
Android e 30% que utiliza sistema IOS.

3.2. O BSG (Boletim de Saúde da Grávida)
Relativamente ao Boletim de Saúde da Grávida (BSG), ao longo dos últimos 18 anos verificou-se uma melhoria no preenchimento do BSG, embora não uniforme nos vários parâmetros de estudo. A contribuição de um
BSG corretamente preenchido na avaliação do recém-nascido, suporta a
estruturação dos registos na vigilância da gravidez (Salgado C, et al, 2017).
O preenchimento total do BSG, em 2014, apresentou uma melhoria
significativa relativa aos anos anteriores. Contudo, considerando as
orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) mais recentes, apenas 7%
dos casos se encontra correta e totalmente preenchido. O período da
gravidez deve ser considerado como uma oportunidade para identificar
e modificar situações de risco de patologia futura, tais como a diabetes
gestacional e a pré- eclâmpsia. Hoje em dia sabe-se que a ocorrência
destas situações durante a gestação aumenta o risco futuro de diabetes
e doença cardiovascular na mulher, assim como patologias no feto.
Neste estudo constata-se uma diversidade de suportes físicos imprescindíveis à grávida e ao clínico, desde o BSG, o registo de consultas
e exames, o Boletim da Diabetes e o registo da pressão arterial. Sempre
que a grávida se desloca ao Serviço Nacional de Saúde (unidades de
saúde ou hospital) ou ao serviço privado (clínicas), tem de se fazer
acompanhar por todos estes suportes de registo. Apesar do clínico registar todas as informações nos programas informáticos, a informação com maior relevância encontra- se sempre presente no BSG. No
entanto, se a grávida se esquece do BSG (ou de outro boletim), a informação corre o risco de se perder e tornar-se incompleta.
Atualmente, no contexto português, existem vários sistemas de
apoio ao profissional de Saúde, nomeadamente, o SClínico (Cuidados de
Saúde Primários), o RSE (Registo de Saúde Eletrónico), o PEM (Prescrição
Eletrónica Médica), o GlobalCare (software de gestão hospitalar), o
ObsCare (Registos de dados de ginecologia e obstetrícia), Astraia (Registos
de dados de ginecologia e obstetrícia), BreastCare (registos de patologia
mamária) e AnesthCare (registos da prática anestésica).
Existem também aplicações móveis, vocacionadas não só para os
profissionais como também para os cidadãos, como o MySNS, MySNS
Tempos, MySNS Carteira, MyADSE, eMed.pt, dador.pt, Calculadora IG e
Percentil e Qx Calculate.
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No contexto da gravidez, existem várias aplicações que ajudam a
monitorizar a saúde da grávida e do feto, a ter acesso a informação útil,
conhecer detalhes sobre os diferentes estágios da gravidez, alertar para
possíveis sintomas e comunicar com outras grávidas partilhando experiências e informações. No entanto, os registos de vigilância com maior
importância, como o registo das glicemias, hipertensão, idade gestacional, as curvas de crescimento, fluxometrias e alertas de análises e ecografias, não constam na diversidade de aplicações móveis existentes.

3.3. Problemática
Após a análise das aplicações móveis de referência, verificamos alguns
problemas e inexistência de dados intrínsecos à avaliação da vigilância
pré-natal. Desta forma, ao analisar os problemas que um produto pode
apresentar, devemos responder à questão “Porque estamos a desenvolver
este produto?”, em simultâneo com a definição do público-alvo “Para quem
estamos a desenvolver?”, e qual a problemática existente “Quais os problemas que existem?”, por forma a encontrar a solução assertiva. É a resposta
a estas questões que ajudará a medir o sucesso da nossa aplicação:
1. Porque estamos a desenvolver este produto?
O desenvolvimento de uma solução digital, contribui para um
processo de gravidez mais informado e vigiado, melhorando a
comunicação entre o médico e a grávida, fomentando a cultura digital, centralizando a informação de vigilância pré-natal,
fornecendo um conjunto de ferramentas interativas por forma
a obter resultados com mais eficácia, e, sensibilizando as grávidas para uma maior pró- atividade.
2. Para quem estamos a desenvolver?
O público alvo desta app são maioritariamente pessoas do sexo
feminino, enquadradas em quadros baixos, médios e/ou superiores, bem como profissionais da saúde (obstetras, enfermeiros, ginecologistas).
3. Quais os problemas que existem?
Neste estudo constata-se uma diversidade de suportes físicos
imprescindíveis à grávida e ao clínico, desde o BSG, o registo de
consultas e exames, o Boletim da Diabetes e o registo da pressão
arterial. Sempre que a grávida se desloca ao Serviço Nacional de
Saúde (unidades de saúde ou hospital) ou ao serviço privado
(clínicas), tem de se fazer acompanhar por todos estes suportes
de registo. Apesar do clínico registar todas as informações nos
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programas informáticos, a informação com maior relevância
encontra-se sempre presente no BSG (formato papel). No entanto, se a grávida se esquece do BSG (ou de outro boletim), a
informação corre o risco de se perder.
Desta forma, o desenvolvimento de uma aplicação móvel com uma
monotorização adequada da gravidez, é uma mais valia no contexto
clínico no âmbito da interação entre grávida e profissional de saúde
e da autogestão da gravidez pela própria grávida, principalmente em
grávidas de risco, podendo prevenir complicações futuras.

4. Conclusão
Para desenvolver e implementar esta aplicação digital é fundamental
pensar nos problemas específicos do utilizador e estudar uma solução através de um trabalho multidisciplinar, que envolva não só as
grávidas, mas também os profissionais de saúde, os responsáveis das
instituições de saúde, designers e programadores informáticos.
A proposta de valor desta aplicação digital é o de contribuir para
um processo de gravidez mais informado e vigiado, melhorando a comunicação entre médico e a grávida.
A implementação de uma aplicação digital, permitirá a redução
de riscos ou complicações futuras para o feto e a grávida, e contribuirá para uma prevenção mais monitorizada e participativa. Por outro
lado, esta aplicação será um importante contributo para a equidade
social, procurando aproximar os cidadãos com diferentes níveis de
literacia em saúde. Em particular, pretende-se que os utentes compreendam melhor o diagnóstico pré-natal e sejam parte mais integrante em todo o processo.
O preenchimento dos registos no BSG, podem tornarem-se confusos e representam gastos dispensáveis; o preenchimento incompleto dos registos podem comprometer cuidados, podendo aumentar a
morbilidade neonatal e conduzir ao prolongamento de internamentos, com custos associados (R. E. Santo, 2017).
Estudos realizados pela DGS em diferentes maternidades portuguesas, demonstram uma melhoria do preenchimento completo do
BSG: 0% entre 1987 e 1991; 0,3% em 1995; 21,1% em 1996; 47,3% em 2003
e 55% em 2014. Todavia, apesar desta melhoria significativa, a qualidade dos registos de vigilância pré-natal deve ser assegurada, com a
ativa participação da grávida.
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A avaliação e divulgação regular dos registos de diagnóstico contribuirá para uma melhor articulação e comunicação entre os diferentes
profissionais de Saúde e a grávida.
Por fim, importa salientar que esta ferramenta pretende ser mais
um meio complementar de apoio da grávida e ao profissional de
Saúde sem nunca ter a pretensão de substituir a habitual e necessária
relação direta e pessoal.
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The ActiveRest project is the development of a textile shelter with intelligent system that will act on the prevention of pressure ulcers.
This project belongs to a consortium of five copromotors.
Pressure ulcers (PUs) are a public health problem with high costs
for the Sistema Nacional de Saúde (SNS) due to the continuous care
that this type of patient needs. Besides the financial problematic,
PUs interfere in the quality of life of patients and their caregivers.
According to the Direção Geral da Saúde, the detailed knowledge about
pressure ulcers and their monitoring are the fundamental requirements for their prevention. The ActiveRest project emerges as a solution for the problems previously mentioned because it aims to achieve
better results in the prevention of PUs through a textile shelter and a
digital technological component.
This article presents the design work that is being developed specifically for the mobile application of ActiveRest, aiming the design of
a graphic software interface for remote use, easy reading and interaction by the providers of continuous and holistic care.

Resumo
O projeto ActiveRest tem por objetivo o desenvolvimento de um resguardo
têxtil com sistema inteligente que atuará na prevenção das úlceras de
pressão. Este projeto está inserido num consórcio de cinco copromotores1.
As úlceras de pressão (UPs) são um problema de saúde pública com
elevados custos para o Sistema Nacional de Saúde (SNS) devido aos
1 Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave,
jessmcly@gmail.com;
2 Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, ID+,
nmartins@ipca.pt

1 Têxteis Penedo S.A.; Conforto em Casa, LDA; CITEVE – Centro Tecnológico da Indústria
Têxtil e do Vestuário de Portugal; eNTITVC – Centro de Nanotecnologia e Materiais
Técnicos Funcionais e Inteligentes e o IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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cuidados contínuos que este tipo de paciente necessita. Além da problemática financeira, as UPs interferem na qualidade de vida dos pacientes
e dos seus cuidadores. Segundo a Direção Geral da Saúde, o conhecimento detalhado sobre as úlceras de pressão e a sua monitorização são os requisitos fundamentais para prevenção das mesmas. O projeto ActiveRest
surge como uma solução para os problemas anteriormente referidos
porque visa através de um resguardo têxtil e de uma componente tecnológica digital alcançar melhores resultados na prevenção das UPs.
Este artigo apresenta o trabalho de design que está a ser desenvolvido especificamente para a aplicação móvel do ActiveRest, objetivando a conceção de uma interface de software gráfico para utilização
remota, de fácil leitura e interação por parte dos prestadores de cuidados continuados e holísticos.

1. ACTIVEREST
O ActiveRest visa desenvolver um resguardo têxtil de colchão com
atuação inteligente e localizada para a prevenção de úlceras de pressão. Este sistema inteligente terá cinco linhas de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (I&DT)2. O projeto aqui descrito fixa-se
na quinta linha de I&DT e teve como principal objetivo a criação da
interface de uma aplicação móvel.
A aplicação móvel tem como público-alvo os profissionais do setor
da saúde; acompanhantes de instituições especializadas em cuidados
com este tipo de pacientes; e familiares dos pacientes. A mesma tem
duas versões: a Domiciliar e a Hospitalar/Institucional. A Domiciliar:
é para uso particular dos pacientes, respetivos familiares, cuidadores em ambiente doméstico; e a Hospitalar/Institucional: como

2 I - o desenvolvimento da estrutura têxtil com características avançadas de gestão
térmica e humidade integradas na superfície (linha de I&DT1); II
- a seleção, desenvolvimento e integração de um sistema sensorização e monitorização.
(linha de I&DT 2); III - o desenvolvimento e integração na estrutura têxtil de um sistema
de atuação inteligente que permitirá o alívio imediato e localizado da pressão nos pontos
críticos. (linha de I&DT 3); IV - o desenvolvimento de um sistema simples de comunicação
entre o sistema de controlo e monitorização (sensores) e os atuadores inteligentes (linha
de I&DT 4); V - e a conceção de uma interface de software gráfico para utilização remota
por parte dos prestadores de cuidados continuados e holísticos (linha de I&DT 5).
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coadjuvante na prestação de cuidados hospitalares por parte de médicos, enfermeiros e cuidadores de saúde que tenham contato direto
com os pacientes.
Durante o estudo efetuado para o desenvolvimento da app foram
realizadas pesquisas para o desenho de uma interface digital eficaz
que consiga atender aos dois públicos supracitados. O objetivo é tornar a experiência do usuário empática e evitar que os utilizadores se
sintam frustrados e até desistam de utilizar a interface devido à sua
inoperância visual e tátil. Nas faixas etárias mais avançadas, os níveis de tolerância à frustração no uso das interfaces, é geralmente
baixo. Por essa razão, a importância dos estudos que se desenvolveu
neste projeto relativo ao user experience e ao user interface (Roth, 2017).

1.1. Contexto e Problemática
Nas últimas décadas registou-se um crescimento da esperança de
vida nos países desenvolvidos. Em Portugal, segundo a PORDATA
(2017), no ano de 1970 uma pessoa com 65 anos poderia viver em
média mais 13,5 anos e em 2015 este número subiu para 19,3 anos,
consequência do aumento dos cuidados de saúde. O aumento da esperança média de vida pode também acrescer o risco do desenvolvimento de diversos tipos de doenças, bem como a diminuição da
capacidade da mobilidade.
Um dos fatores agravados pela imobilidade do idoso são as úlceras de pressão, definida pela European Pressure Ulcer Advisory Panel
(EPUAP) (Paiva & Coutinho, 2014) como “uma lesão localizada da pele
ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea,
em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e forças de
torção”. Na maior parte dos casos ocorre quando o paciente se encontra acamado ou com mobilidade reduzida, obrigando na maioria das
vezes a uma vigilância continuada por um profissional da saúde ou
de um familiar.
Perante esta problemática e com o intuito de atuar na prevenção
das úlceras de pressão surge o projeto ActiveRest, que visa o desenvolvimento de um resguardo têxtil com integração de um monitor com
software para o armazenamento e análise de informações, bem como
o desenvolvimento de uma aplicação móvel com duas versões adequadas para o acompanhamento do paciente em ambientes mais técnicos ou familiares (ambiente hospitalar/institucional ou domiciliar).
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1.2. Dispositivos Móveis
Atualmente, é comum utilizar aplicações móveis para a integração
de equipamentos com o digital, estas são desenvolvidas com base na
temática do objeto e atuam como potenciador de funcionalidades.
O presente projeto, além de utilizar a aplicação para exibir os dados
recolhidos pelo resguardo, visa também através desta app apresentar novas funcionalidades, como por exemplo: a monitorização e a
automação. Assim, além da componente que engloba a utilização do
resguardo a nível físico, o utilizador poderá usufruir da aplicação móvel para melhor utilização e proveito do equipamento com alcance de
resultados mais satisfatórios.

2. Estado da Arte
No mercado de tecnologias digitais voltadas para a saúde é possível
encontrar diversos tipos de sistemas que atuam na prevenção e tratamento das úlceras de pressão, o conceito Internet das Coisas (definido
pelo International Telecommunication Union como “a conexão dos objetos do mundo de maneira sensorial e inteligente.” (Mancini, 2017))
é uma das tecnologias mais utilizadas para desenvolvimento destes
dispositivos.
Para esta análise utilizaram-se aplicações móveis e interfaces de
dispositivos que integram os objetos que atuam fisicamente na prevenção/tratamento das úlceras, como por exemplo colchões com sensores de pressão.
Após a análise das aplicações móveis e softwares presentes nesta área, foram destacados três: 1) aplicação móvel VA Pressure Ulcer
Resource, 2) o software XSENSOR – FORESITE PT e a 3) app uControl.
A aplicação VA Pressure Ulcer Resource (Pressure Ulcer Resource
App User Manual. U.S., 2017) desenvolvida para a prevenção de úlceras
e lesões de pressão, destina-se aos veteranos de guerra dos Estados
Unidos e seus cuidadores. Apresenta funcionalidades como: históricos; lembretes; anotações; gráficos de monitorização da pressão e do
tempo; alertas para o utilizador movimentar-se; atalho para obter assistência urgente, assim como saber onde se localiza o hospital mais
próximo. Estas funcionalidades permitem ao utilizador agir proactivamente, através dos históricos e lembretes, prevenindo o aparecimento das ulceras de pressão. Os alertas permitem que os usuários
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Fig.1 Home_VA
Pressure Ulcer

Fig.2 Get Help_VA
Pressure Ulcer
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com capacidade de movimentação, ou os cuidadores, atuem em determinados períodos de tempo, auxiliando o paciente a se mover para
que não haja períodos muito extensos de imobilidade do corpo.
O XSENSOR3 é uma das principais marcas de produtos para prevenção e controlo de úlceras de pressão. Criou o ForeSite PT, que é um sistema de monitorização das pressões corporais através da utilização de
uma capa de colchão e um monitor touch screen com um software que
analisa e armazena dados. A exibição em tempo real de um mapa corporal da pressão que está a ser exercida, permite ao utilizador atuar na
movimentação corporal apenas quando necessário. Os gráficos com a
duração da posição atual e a ocorrência de reposicionamentos permitem
que o sistema seja utilizado por diferentes usuários, ocorrência comum
em hospitais. O temporizador indica os intervalos de tempo em que devem ser feitas as reposições e está posicionado em destaque na interface
porque é uma das principais funcionalidades do sistema, permitindo ao
utilizador um maior controlo sobre as movimentações do paciente.
A Unitron4 é uma empresa multinacional com elevada experiência em soluções auditivas. Como membro do Grupo Sonova, a Unitron
desenvolve soluções auditivas de elevado desempenho permitindo a
audição natural dos sons e da fala. Além dos aparelhos auditivos, a
Unitron faculta aos seus utilizadores três aplicações: a Remote Plus,
a uControl e a Start Here. Estas aplicações permitem que o utilizador
consiga tirar o melhor partido do aparelho permitindo o ajuste do volume e o equilíbrio dos aparelhos auditivos. A avaliação constante do
grau de satisfação do utilizador também é permitida, assim como a
comunicação entre os utilizadores. Esta aplicação é desenvolvida para
o público sénior e diferencia-se da grande maioria encontrada neste
mercado por apresentar um design atrativo e intuitivo, conseguindo
através de um minimalismo gráfico transmitir com eficácia as mensagens ao user interface.
De acordo com esta análise inicial foi possível identificar algumas
funções que serviram de base para o projeto da app ActiveRest, nomeadamente: a visualização em tempo real da pressão exercida pelo
corpo. Esta funcionalidade indica com eficácia e rapidez ao utilizador

3 XSENSOR Technology Corporation, “X3 Display v2.0”. Disponível em http://www.
xsensor.com/x3_display_2, consultado a 11 Nov. 2017
4 Unitron, “uControl”. Disponível em: http://unitron.com/content/unitron/my/en/
professional/hearing-solutions/accessories/hearing-instrument-accessories/ucontrol.
html, consultado a 11 Nov. 2017.
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informações pertinentes para a prevenção das úlceras de pressão,
juntamente com os históricos, lembretes, anotações, gráficos de monitorização da pressão e do tempo.
Um pormenor importante encontrado nas aplicações analisadas
foi a presença de um botão de emergência que permite ao utilizador
contactar rapidamente com outra pessoa. Entretanto foi possível observar que apesar de terem um conceito interessante, os atalhos nas
aplicações revelam-se confusos e com diversas ações para se conseguir realizar o contacto, fazendo com que a funcionalidade perca o
seu objetivo principal. No ActiveRest foi analisada uma maneira mais
eficaz de realizar este contato, permitindo que o utilizador realize a
tarefa com o menor número de ações possíveis.
Na análise das soluções para prevenção e tratamento das úlceras
de pressão, é possível observar que as interfaces necessitam de um
desenvolvimento específico, bem como a atenção no que concerne ao
user experience por se tratar de um produto a ser utilizado por dois públicos de diferentes faixas etárias. Um dos desafios do presente projeto
foi o desenvolvimento de interfaces que correspondam às necessidades dos dois segmentos.

3. Desenvolvimento da Aplicação Móvel
Após a análise das pesquisas realizadas, foi possível definir as seguintes
etapas para desenvolvimento da aplicação. Entre as quais, a caracterização das personas; a arquitetura de informação; os wireframes e wireflows; a identidade visual; a prototipagem; os testes de usabilidade; e a aplicação móvel final perante o atual desenvolvimento do resguardo têxtil.

3.1. PERSONAS
Alan Cooper é designer e programador de software e foi o pioneiro na
utilização de personas no desenvolvimento de projetos na área de design de interação (Hsu, 2017). Segundo Kim Goodwin (2005), persona é
um “arquétipo de usuário que possui padrões comportamentais correspondente ao público alvo em geral do projeto”.
A definição das personas é uma importante etapa para o desenvolvimento de uma aplicação, é a etapa que possibilita ao designer
criar uma narrativa para estabelecer os melhores aspetos e bases de
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desenvolvimento, procurando assim o resultado mais satisfatório
possível do comportamento da aplicação perante o usuário. No presente projeto foram definidos três tipos de personas:
Persona 1 - Bruno, 30 anos, enfermeiro responsável por cuidados e
acompanhamento de pacientes acamados. Trabalha num grande hospital e cuida de um setor com 25 pacientes acamados que possuem úlceras de pressão ou risco de desenvolvimento. Utiliza a app ActiveRest
juntamente com o resguardo têxtil para monitorizar de forma mais
eficaz os pacientes, assim consegue realizar esta tarefa em menor
tempo e com maior precisão. Também utiliza a app para ter informações dos pacientes como, históricos de reposicionamentos, humidade,
pressão, temperatura e consultar notas e lembretes.
Persona 2 - Joana, 42 anos, jornalista, responsável por acompanhar domiciliarmente a sua mãe que está acamada. Joana trabalha
em casa, mas por vezes precisa ausentar-se. Utiliza a app e o resguardo para lembrar quando deve reposicionar a sua mãe bem como o
nível da temperatura e humidade.
Persona 3 - Maria, 67 anos, aposentada, encontra-se com mobilidade reduzida e passa muitas horas na cama. Tem alguma dificuldade em se lembrar de tomar os medicamentos, bem como de auxílio
para mudar de posição por estar com pouca sensibilidade em algumas
partes do corpo, por isto usa o recurso de alerta da app para realizar
estas necessidades. Utiliza também os recursos de diário e lembretes
para criar notas que acredita ser interessante para apresentar ao médico e também o recurso de lembretes para programar os horários de
tomar os medicamentos. Também faz uso da função de chamada de
emergência pois possui risco iminente de enfarte do miocárdio.

3.2. ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO
Arquitetura de Informação (A.I.) é um termo criado pelo designer
Richard Saul Wurman. No seu livro “Information Architects”, este autor afirma que o arquiteto de informação é o “indivíduo que organiza padrões inerentes aos dados, transformando o que é complexo em
algo claro” e que “cria a estrutura ou o mapa de determinada informação, de modo a possibilitar a outras que criem o seu caminho pessoal,
em direção ao conhecimento” (Wurman, 1998).
No caso de uma aplicação móvel a arquitetura de informação reúne os conceitos que estarão presentes no projeto e segmenta de forma
lógica as informações que darão origem às funcionalidades a serem
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inseridas. Esta etapa torna o desenvolvimento das funções mais objetivos e compreensíveis.

3.3. WIREFRAMES E WIREFLOWS
O termo wireframe é derivado de waterfall que é definido como um modelo onde o processo estrutural é esquemático e sequencial, sendo desenhado de cima para baixo. Com o desenvolver dos softwares de edição
digital como por exemplo, o Adobe Photoshop, foram surgindo versões
mais flexíveis de esquemas de imagem dos waterfall que posteriormente deram origem ao wireframe (Timetoast, 2018). O autor Brown define
os wireframes como “ilustrações “brutas” que mostram, com maior ou
menor grau, o conteúdo de cada tela.” (BROWN, 2017, p. 265). São então
as primeiras versões das páginas da aplicação que são desenvolvidas de
forma mais simples, sem a utilização de cores ou imagens.
Esta etapa permite que funções sejam eliminadas ou acrescentadas, conforme a necessidade apresentada, sem grandes danos à estética final do projeto por se tratar de uma versão esquemática da
app. Nas figuras 3 e 4 estão ilustradas algumas versões dos wireframes
desenvolvidos neste projeto.
Fig.3 Wireframe
Domiciliar

Fig.4 Wireframe
Hospitalar/Institucional

Com os wireframes foi possível criar o wireflow, ou seja, o fluxograma que vai atuar através das telas desenhadas. Nesta etapa identifica-se a eficácia da fluidez na navegação das funções relacionadas entre si.

3.4. IDENTIDADE VISUAL
A identidade visual deriva da identidade corporativa que segundo
Costa (2011, p.79) “é o ADN das Empresas”, por pressuposto, todas as
empresas se diferem através da sua identidade corporativa espelhando através desta os valores da marca. A identidade corporativa
informa ao consumidor além dos ideais da empresa o modelo como
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a mesma se organiza e posiciona publicamente. A identidade visual
materializa o conceito da identidade corporativa e é responsável por
transferir graficamente a mensagem da marca. Segundo Strunck “um
projeto de Identidade Visual tem que explicar por meio de formas e cores o conceito da marca” (2007, p.26). Perante isto, a tarefa do designer
é procurar transmitir no desenho da marca e no desdobramento da
mesma o conceito já definido na identidade corporativa.
Clifton sugere que “Tudo o que faz parte de uma marca, todos os
seus componentes, podem dizer muito sobre a marca.” (Clifton R. et
al., 2005), por isto é importante que a identidade visual da marca esteja sempre uniforme, seja pelo meio em que se comunica, pelo modo
ou pelo tipo da mensagem que transmite. Adquirindo este comportamento harmonioso em suas apresentações, a marca além de conseguir transmitir com mais eficácia a sua mensagem, tende a ser reconhecida mais rapidamente pelo seu público-alvo.
Para este projeto a identidade visual foi desenvolvida de forma a
atuar na aplicação móvel e derivou do logotipo anteriormente desenvolvido para o mesmo. As principais características derivadas do logo
utilizadas para o desdobramento da identidade na app foram as cores
e a linguagem minimalista.

3.5. DESIGN GUIDELINES
De acordo com a Interaction Design Foundation (2018), as guidelines
do design podem ser definidas como um “conjunto de boas práticas a
serem adotadas no desenvolvimento dos projetos”, não sendo obrigatório a utilização das mesmas, mas apenas aconselhável para melhor
harmonia da linguagem para o utilizador.
No campo do user interface a Google e a Apple são as maiores produtoras de guidelines. Isto deve-se ao fato de possuírem os dois maiores
sistemas operativos para dispositivos móveis, o Android e o iOS, respetivamente. De acordo com a consultora IDC as duas marcas de smartphones mais vendidas em Portugal em 2017 foram Huawei e Samsung,
ambas utilizam o sistema operativo Android (Marktest, 2018). Já um estudo realizado pela Marktest indica que em novembro de 2017 os sites
auditados pelo grupo tiveram um acesso de 30.8% através do sistema
Android, representando a liderança face aos outros sistemas. De acordo
com estes dados é possível identificar que o sistema operativo mais utilizado em Portugal é o Android, por este motivo a aplicação foi desenvolvida de acordo com as guidelines estabelecidas pela Google.
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3.6. MATERIAL DESIGN
A Google criou o Material Design definido por eles como “uma linguagem visual que sintetiza os princípios clássicos do bom design com a
inovação tecnológica e científica”. Um conjunto de diretrizes que podem
ser utilizadas para desenvolvimento de softwares direcionados principalmente para o sistema operativo Android. No site material.io a empresa disponibiliza diversos pacotes projetados com base em estudos
científicos no conceito de guidelines para user interface.
Definidos também por UI Kits este tipo de conteúdo apesar de não
ser de uso obrigatório tem um alto impacto no desenvolvimento da
aplicação móvel. De modo sucinto, algumas das vantagens da utilização destes UI Kits são, o fato de serem desenvolvidos com base em
estudos que procuram os resultados mais satisfatórios possíveis para
o usuário da interface e a otimização do tempo. Primeiro, por parte do
designer que pode vir a utilizar este tempo em outras componentes do
desenho da app e, segundo, por parte do utilizador, o que pode criar
uma maior taxa de recetividade da aplicação, já que muitos componentes são conhecidos pelo mesmo.
Foi então definido o uso do UI Kit da Google para desenvolvimento
da aplicação ActiveRest visto que a mesma teve a interface desenvolvida para o sistema operativo Android. As imagens abaixo ilustradas
demonstram o desenho de algumas telas da aplicação.

3.7. Prototipagem
A prototipagem é uma etapa importante devido a poupança de recursos e tempo. Através do protótipo é possível realizar os testes de
usabilidade que vão apresentar as melhorias a serem realizadas na
aplicação. Para este projeto o programa escolhido para criar o protótipo foi o Marvel App, porque tem uma interface simples, intuitiva e

Fig.5 Telas App.
ActiveRest_Domiciliar_
Into_Login_Home
Fig.6 Telas App.
ActiveRest_Hospitalar/
Institucional_Login_
Home_Paciente
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eficaz. Permite que o protótipo seja desenvolvido com elevada fiabilidade, com diversas possibilidades de interações, transições de telas
e partilha do resultado final do protótipo, através de um link, com
outros usuários, o que facilita na realização dos testes de usabilidade.

4. Conclusão
As úlceras de pressão são um problema que exige uma prevenção
eficaz, e como se pretende mostrar neste artigo, soluções como o
ActiveRest podem ser um importante contributo.
Atualmente, a aplicação ActiveRest está em fase de conclusão, faltando apenas a realização dos testes de usabilidade. Após a realização dos
testes serão feitas melhorias de acordo com os resultados dos mesmos,
de modo a posteriormente passar para a última fase, a programação.
Ao aliar o desenvolvimento de equipamentos voltados para a resolução desta problemática (como é o caso do resguardo têxtil que está
a ser criado no âmbito do projeto ActiveRest) com as tecnologias dos
dispositivos digitais, nomeadamente smartphones, é possível alcançar uma melhoria de resultados, através da monitorização e acompanhamento automatizado, no que concerne à prevenção das UPs.
Outra observação importante constatada através da pesquisa do
estado da arte, é que estas aplicações apesar de serem desenvolvidas
para dois públicos com diferentes níveis de literacia (o adulto e o sénior), é possível desenvolver uma solução que responda eficazmente
aos dois tipos de público. E para o cumprimento deste objetivo é fundamental a utilização de guidelines.

150

Portugal 2018

Referências
Roth, R. E. (2017). User Interface and User Experience (UI/
UX) Design. The Geographic Information Science &
Technology Body of Knowledge.
Pordata.pt. (2017). PORDATA - Esperança de vida aos 65
anos: total e por sexo (base: triénio a partir de 2001).
[online] Disponível em: http://www.pordata.pt/
Portugal/n%C3%A7a+de+vida+aos+65+anos+total+e+p
or+sexo+(base+tri% C3%A9nio+a+partir+de+2001)-419 ,
consultado a 10 Nov. 2017.
Paiva, L. and Coutinho, V. (2014). Prevenção e Tratamento
de Úlceras por Pressão: Guia de Consulta Rápida.
NPUAP/EPUAP/PPPIA.
Mancini, M. (2017). Internet das Coisas: História, Conceitos,
Aplicações e Desafios.
Pressure Ulcer Resource App User Manual. U.S. (2017)
Department of Veterans Affairs. consultado a 11 Nov.
2017.
Hsu , H. (2017). “2017 CHM Fellow Alan Cooper: Father of Visual
Basic”. Disponível em: http://www.computerhistory.
org/atchm/2017-chm-fellow-alan-cooper-father-ofvisual-basic/, consultado a 11 Janeiro 2018.

Goodwin, Kim. (2005). Perfecting Your Personas. Disponível
em https://articles.uie.com/perfecting_personas/,
consultado a 10 Janeiro 2018.
Wurman, R. (1998). Information Archtects. New York,
NY:Graphis.
Timetoast. (2018). History of Wireframing timeline.
[online] Disponível em: https://www.timetoast.com/
timelines/23833, consultado a 15 Janeiro 2018.
Interaction Design Foundation. (2018). Design Guidelines.
[online] Disponível em: https://www.interactiondesign.org/literature/topics/design-guidelines,
consultado a 15 Janeiro 2018.
Marktest. (2018). Android cada vez mais usado em Portugal.
[online] Disponível em: https://www.marktest.com/
wap/a/n/id~2334.aspx, consultado a 15 Janeiro 2018.

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  151

estratégias do design gráfico
num caso de saúde pública
Bárbara Mota1; Emília Costa2; Altamiro Costa-Pereira3

Keywords

Abstract

Design de Informação,
Comunicação Visual,
Design Social

Graphic Design is a way of structure, ordering and shaping the printed
communication, so that artifacts are developed with certain meanings and attributes, according to their appearance.
Design still believes that form always follows function, but there
are many issues being raised between a social design model and a
model of trends and market.
Once all professions have a social role, working for the global collaboration of society, the term design social, inspired by Victor
Papanek, proposes that responsible design should be selective in its
process, taking into account the materials used and respond to the
needs of the public and not their wishes.
However, even though the human being is a predominantly visual
learner, the most vital communication, in particular in health issues,
tends to be just verbal.
So, the work described on this paper was developed in the scope of
Iogeneration Research, which is intended to assess the levels of iodine
and relate them to the cognitive development of the children from the
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northern of Portugal. The lack of iodine represents a severe problem
of public health, since a deficient intake of this nutrient can compromise cognitive development and the quotient of intelligence.
The project in question involves the graphic work of the texts of
research papers, as well as the development of the kit that contains
them, based on the characteristics of the target audience and the respective principles of visual identification, and communication strategies tools for information design.
Being the design a way and a service, and being the participation
of the public optional in this investigation, it is intended that the artifacts produced are graphically appealing enough and understood for
the public support and the consequent success of the research.

Resumo
O Design Gráfico é um meio de estruturar, ordenar e de dar forma a
uma mensagem, por forma a que sejam elaborados artefactos com
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determinados significados e atributos, de acordo com a sua aparência.
O design acredita ainda que a forma segue sempre a função, mas
são frequentes as questões que se levantam entre um modelo de design social e um modelo de tendências e de mercado.
Uma vez que todas as profissões têm um papel social, trabalhando em prol da colaboração global da sociedade, o termo design social,
inspirado em Victor Papanek, propõe que o design responsável seja
seletivo no seu processo, tendo em conta os materiais utilizados, e que
responda às necessidades do público e não aos seus desejos.
No entanto, e ainda que o ser humano seja um aprendiz predominantemente visual, a comunicação mais vital, nomeadamente em
temáticas da saúde, tende a ser apenas verbal.
Assim, o trabalho descrito no presente artigo foi desenvolvido no âmbito da investigação Iogeneration, que se destina a avaliar os níveis de
iodo e a relacioná-los com o desenvolvimento cognitivo das crianças do
norte de Portugal. A carência de iodo representa um grave problema de
saúde pública, pelas suas consequências no desenvolvimento cognitivo.
O projeto que se propõe passa pelo trabalho gráfico dos textos dos
documentos da investigação, bem como pela elaboração do kit que os
contém, tendo como base as características do público-alvo, os respetivos princípios da identificação visual e ferramentas de estratégias de
comunicação para o design da informação.
Sendo o design um meio e um serviço e sendo facultativa a participação do público nesta investigação, pretende-se que os artefactos graficamente trabalhados sejam o suficientemente apelativos e compreendidos
para obter a adesão do público e o consequente sucesso da investigação.

1. Introdução
O projeto Iogeneration
O projeto de investigação Iogeneration foi um estudo que avaliou a
presença de iodo nas crianças no norte de Portugal, desenvolvido no
CINTESIS (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde),
no pólo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Pela importância deste nutriente no desenvolvimento cognitivo, a investigação centrou-se: na avaliação dos níveis de iodo em crianças em
idade escolar no ensino público e relacioná-los com o estado de saúde,
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nomeadamente pelo desenvolvimento cognitivo, na avaliação da quantidade de iodo no sal usado nas escolas e domicílios e na consciencialização para a importância da ingestão adequada de iodo para a saúde.
Para realizar o estudo foi necessário desenvolver um vasto conjunto de suportes gráficos, que tinham como principais objetivos:
1. Orientar a comunicação: compreender a intenção do designer e
a função da mensagem, que pode ser informativa, documental,
demonstrativa, persuasiva;
2. Trabalhar graficamente os textos, determinando a sua configuração visual, a sua estrutura, o seu procedimento técnico,
tratamento formal e os seus efeitos sobre o recetor;
3. Comprovar a eficácia do design gráfico e editorial nas boas condutas: propósito cívico, educativo e didático, com fins orientativos e fascínio visual.
A participação e o envolvimento do público nesta investigação demonstravam-se fundamentais para que fossem alcançados os objetivos.
Assim, colocou-se a seguinte questão:
De que forma o design de informação poderá contribuir para a adesão – facultativa e sem qualquer tipo de contrapartida – das crianças,
dos professores e encarregados de educação a este estudo?

2. Metodologia
O projeto desenvolveu-se segundo uma metodologia de investigação-ação – o estudo de uma situação social para melhorar a qualidade
de ação da mesma – e considerou as visitas às escolas, permitindo aos
investigadores a recolha de sugestões.

3. O Projeto/artefactos
A t-shirt/brinde
Com o objetivo de implementar a atmosfera da marca Iogeneration,
foi definido um círculo que na sua simbologia representa movimento,
expansão, um globo – o mundo Iogeneration –, com representações de
objetos e conceitos que remetessem para o que pode ser considerado
por inteligência cognitiva. Pretendeu-se integrar os participantes no
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projeto, identificá-los com os seus semelhantes e com o meio em que
vivem, constituindo, assim, uma identidade.
Encontram-se elementos construídos segundo os traços do símbolo da Iogeneration, e que remetem para matérias como a ciência (lupa,
arquivos, microscópio, átomo, ábaco, etc), a música (nota musical), a
natureza (sol, montanhas, folha, bolota) e ainda a nomes mais abstratos como a imaginação (nuvem, espiral, estrela, coração).
A opção pelo elemento circular prende-se com a sua pregnância.
Uma forma é tanto mais pregnante quanto maior for o número de
eixos de simetria – princípio de Birkhoff – e o círculo é a forma visual
onde encontramos o maior número de eixos.
Posteriormente, optou-se por tornar a relação à Iogeneration ainda mais evidente, expandindo esse padrão pelos conceitos do Design
Atómico, adaptando o desenho do círculo ao contorno de uma lâmpada
– símbolo da investigação. A essa proposta acrescentaram-se pequenos
pontos que preencheram o desenho e ajudaram a definir os limites da
lâmpada, permitindo sempre que o branco fosse a cor predominante.
Este processo permite a utilização deste padrão para o preenchimento de uma parede na sua totalidade, um lenço ou uma capa de um
caderno, nomeadamente.
Assumindo-se a lâmpada Iogeneration como o símbolo da investigação e, estando ela no meio de todo o desenho, a equipa criou o
slogan “Descobre a Iogeneration”, pretendendo agregar uma geração
que opta pelas escolhas saudáveis.
Em grande parte das escolas, as crianças vestiram a t-shirt de imediato. Uns por cima da roupa que traziam, outros sem nada por baixo,
apesar do frio, para jogar futebol e até para irem assim vestidos para
casa e mostrarem aos pais. Este efeito foi para além do objetivo. Pensouse na camisola como um presente, mas as crianças assumiram-na
como símbolo de pertença a um grupo ou conceito. Com este envolvimento, comportamento e entusiasmo, é expectável que o programa
Iogeneration se tenha tornado tema de conversa entre a criança e os que

Fig.1 Padrão, mock-up
da t-shirt e crianças que
vestem as t-shirts logo
após as terem recebido.
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com ela convivem, bem como um momento de partilha acerca do que
aprenderam nesse dia. Desta forma, o projeto chegou a outro público,
nomeadamente aos pais, intervenientes fundamentais no processo.
Nas visitas às escolas, a equipa de investigadores identificou-se utilizando jumpers com a mesma imagem das t-shirts/brinde.
Pedagogicamente, foi interessante perceber que as crianças reforçavam
um novo sentido de pertença à geração do iodo, tanto por terem participado como por ter recebido uma t-shirt parecida à dos investigadores.

O padrão
As visitas às escolas foram sendo interrompidas por pausas letivas,
que deixavam no silêncio a Iogeneration. Assim, tornou-se necessário
manter uma rede social ativa, para continuar a marcar presença, com
uma gestão de conteúdos junto dos professores e dos encarregados de
educação, recorrendo ao e-mail e ao Facebook.
Foram desenvolvidos um postal de Natal e um banner de Páscoa.
A característica de mosaico do desenho, desenvolvido para a t-shirt,
permitiu desdobrar o padrão para contextos mais festivos e temáticos
através da substituição de alguns símbolos e pela pontuação de cores
características da época.
Pretendeu-se, assim, manter o envolvimento de todos no projeto
Iogeneration.

A Brochura
Antecede ao dia io (dia da visita dos investigadores) uma visita prévia às escolas selecionadas, com o objetivo de informar os professores
e estes fazerem o mesmo junto dos seus alunos e encarregados de
educação. Nesta visita foram distribuídas brochuras aos professores,
junto com explicações mais detalhadas da equipa de especialistas.
Este artefacto foi desenvolvido seguindo os conteúdos fornecidos pela
coordenação do projeto e continha informações mais gerais sobre a
investigação, com uma pequena abordagem ao iodo, aos objetivos, à
forma de participação e o que acontece no dia io.
A característica que se pretendia para o artefacto é o autodidatismo,
a atitude participativa do recetor, descrito por Abraham Moles, como a
tentativa de fazer com que o leitor tenha o poder de manusear, folhear e
descobrir. A brochura inicia com uma meia página que conquistou vários
sorrisos da equipa e dos professores que, ao folhear, encontravam o índice o e slogan “Descobre a Iogeneration”. No índice, cada assunto corresponde a um spread e foi pensado segundo uma das funções da cor, previstas por Edward Tufte, que diz respeito ao mapeamento: a codificação
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Fig.2 Esquema de cores
utilizadas dos diferentes
spreads, segundo o Manual
de Identidade da marca.

de categorias e a separação de zonas distintas. Dessa forma, cada alínea
do Índice utiliza uma cor que corresponde à cor do spread, que diz respeito ao mesmo assunto. Para além do Pantone 3265 C, caraterístico da
Iogeneration – uma cor entre a gama do verde e do azul, capaz de abranger o universo masculino e feminino – foram Imagem 2 – Esquema de
cores utilizadas dos diferentes spreads, segundo o Manual de Identidade
da marca. utilizadas cores previstas no manual de identidade da marca.
Nos spreads encontra-se pouca quantidade de texto: a página esquerda apresenta um ou dois parágrafos, num corpo de letra claramente superior ao da página direita que, sempre que possível, apresenta um diagrama.
Fig.3 Diagrama presente
na brochura, de acordo com
a numeração e ordem de
leitura e preenchimento
dos documentos
elaborados para o kit.

Neste objeto gráfico foi inserido um diagrama que funcionava
como roteiro de utilização do kit. Foi retirada importância ao nome do
documento e privilegiou-se a utilização de algarismos, com o objetivo
de evidenciar a ordem pela qual deveriam ser lidos ou preenchidos,
minimizando a hipótese de erro na participação no projeto, reduzindo,
ao mesmo tempo, a possibilidade de comprometer os dados obtidos.

O Kit
Informação ao participante
Para esclarecer os encarregados de educação sobre a investigação Iogeneration, foi redigido um texto explicativo, denominado
“Informação ao Participante”. O texto inicialmente proposto foi impresso a preto e podia observar-se alguma preocupação no destaque
dos títulos mais importantes – a bold – e na inserção de bullet points.
Contudo, todas as páginas apresentavam uma marca de água na
diagonal onde se podia ler Iogeneration, sem que o tipo de letra fosse
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o indicado no manual de identidade da marca. Também o recurso ao
mesmo corpo de texto em todo o documento e os destaques sublinhados ou a bold, transmitiam a ideia de uma informação densa, sem que
nada saltasse à vista e, muito menos, ficasse retido na memória visual.
O trabalho gráfico realizado passou pela análise detalhada do texto fornecido e o estudo para melhor apresentação e leitura. Iniciouse tirando partido das variações de saturação e de corpo de texto.
Posteriormente, recorreu-se à introdução de elementos ilustrativos
que foram permitindo conduzir e orientar o texto pelo documento.
Mais concretamente, na secção “Objetivos do Projeto” é possível observar-se uma redução da mensagem a quatro pontos essenciais. Neste
caso, a ilustração apresenta a função de ordenar a imaginação e dirigir o olhar pela ordem do texto. Outra função do texto, a de regência –
que pretende transmitir a ideia de tempo ou de passagem – é utilizada
no texto que esclarece “O que terá que fazer ao participar neste estudo”.
Essa função é dada pela associação do layout a imagens familiares,
tornando desnecessária a introdução de setas que indiquem a direção
do olhar, ainda que se considere necessária a introdução da numeração em cada passo, e que a disposição do texto esteja construída
segundo a leitura ocidental – da esquerda para a direita e de cima
para baixo. Para esse efeito, optou-se por se associar esta secção ao
percurso do jogo da glória, um jogo popular que, independentemente
do grafismo em que se apresenta, possui uma lógica de percurso intuitivo. No que respeita às ilustrações presentes, foram trabalhadas
e expostas em colaboração com o texto, sem que com isso se criem
redundâncias na mensagem.

Questionário geral
O segundo documento presente no kit io nasce da necessidade da equipa em criar um questionário para respostas de escolha múltipla, para
melhor perceber os hábitos e o ambiente em que vivem as crianças
participantes. Os responsáveis entenderam como indispensáveis 47
perguntas, tornando o questionário bastante longo. Não sendo de caráter obrigatório à participação na investigação, previa-se grande a
probabilidade de desistências ou questionários incompletos.
A equipa de investigadores apresentou o “Questionário Geral” em
oito páginas, impressas a preto e fixadas com um agrafo no canto
superior esquerdo. Podiam ainda verificar-se alguns elementos de
destaque a bold, ou com um corpo maior no título do documento. A
divisão de áreas, conforme o tipo de questões colocadas, era representada por uma faixa com menos saturação, com o título dessa mesma
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área. No entanto, a equipa não tirou o devido partido da saturação
do preto, dos diferentes corpos de letra, bem como do espaço entre
as perguntas e entre pergunta e resposta, e representou-os de forma
idêntica. Outro elemento que gerava dúvidas neste questionário era a
linha que definia o cabeçalho e o rodapé, que podia entender-se como
um espaço para resposta.
Nesse sentido, o grafismo concretizado para este questionário procurou corrigir esses aspetos:
Fig.4 Documentos,
recipientes de recolha e
embalagem do kit io.

a) Optou-se por retirar a numeração de página, uma vez que se
tratava de um documento apenas de oito páginas e uma vez
que a numeração das questões já fornecia dimensão espacial.
No cabeçalho lê-se o nome do documento e o nome e símbolo
da investigação;
b) Dividiu-se a página com duas colunas de texto, em vez de uma,
por forma a que as questões e as opções de resposta não ficassem dispersas;
c) Diminui-se a saturação do preto em todos os elementos. No
entanto, intensificam-se pela grossura, corpo e saturação, os
títulos das diferentes áreas, o número das questões e o respetivo enunciado;
d) Identificaram-se todas as áreas de resposta, tornando-as semelhantes aos círculos para as respostas;
e) Adotou-se uma das funções da cor, permitindo que a variação
da saturação do preto fosse delimitando áreas diferentes.
Por questões de orçamento, estes questionários foram impressos a
preto em folhas soltas e agrafadas. No entanto, apresenta-se a versão
entendida como uma possível solução, com mais pregnância gráfica
e, nesse sentido, expõe-se esse mesmo questionário com alguns elementos na cor caraterística da Iogeneration, que pontuam a leitura.
Propõe-se ainda a impressão em livreto, agrafado tipo brochura. Para o
kit, além dos artefactos descritos, foram ainda desenvolvidas soluções
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gráficas para o questionário “CBCL”, o “Consentimento Informado”, os
recipientes para recolhas e a embalagem.

4. Considerações Finais
No que diz respeito à componente prática, uma vez que tanto o objetivo da Iogeneration como o trabalho descrito no presente texto dependiam diretamente da adesão do público, e para uma retroalimentação,
como lhe chama Frasacara, foi necessário analisar esses mesmos resultados, definindo o que, na investigação, teve melhor efeito e o que
faltou para ter sido melhor.
Assim, foram enviados novos questionários aos encarregados de
educação que participaram na recolha de dados. Estes questionários
deverão permitir analisar se o projeto terá cumprido um papel na sensibilização para o consumo de iodo.
Os resultados encontram-se em tratamento. No entanto, à data
de hoje, constata-se que a taxa de adesão média das três regiões avaliadas foi acima de 90%, o que traduz, exatamente, a participação de
2064 crianças.
Mesmo sem o resultado dos inquéritos aos encarregados de educação, pode-se concluir que o modelo de comunicação visual desenvolvido e implementado cumpriu claramente as suas funções. O entusiasmo que todo o programa de comunicação visual gerou nas crianças
foi manifestamente notório: refira-se a forma como acolheram os
materiais distribuídos, nomeadamente, as t-shirts, caso já referido.
À pergunta inicial “De que forma o design de informação poderá
contribuir para a adesão – facultativa e sem qualquer tipo de contrapartida – das crianças, dos professores e encarregados de educação a
este estudo?”, considera-se que:
1. O design resolve, de modo eficaz, problemas de acesso à informação de forma clara e inequívoca. A correta interpretação da
informação dirigida aos encarregados de educação foi determinante para o envolvimento dos mesmos;
2. O grupo de investigação conseguiu extrair conclusões dos inquéritos preenchidos. Para tal foi determinante o tratamento
gráfico dos mesmos, quer para o preenchimento pelos encarregados de educação, como para a interpretação das respostas
por parte dos investigadores;
3. As crianças eram fundamentais para o projeto. Eram elas que
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faziam a ligação entre o grupo de investigadores e as escolas,
com a casa e com as famílias. Toda a imagética criada para a
divulgação do projeto Iogeneration cumpriu a sua função. Retira-se esta conclusão pela taxa de participação, acima de 90%,
com a participação de 2064 crianças;
Fig.5 Desenho oferecido
pelas crianças aos
investigadores.

4. Reconhece-se a extrema importância da comunicação através
do design. Para além do design de informação no tratamento
dos materiais divulgados e dos que formavam parte do kit, a
identidade visual desenvolvida em torno do projeto desempenhou um papel preponderante na adesão ao mesmo. As crianças
assumiram a imagem como sua, a ponto de não se limitarem ao
papel de espectadores passivos, mas também atores. A vontade
de integrar a geração iodo é visível nos desenhos que realizaram
e ofereceram aos investigadores. Observa-se a representação de
elementos relacionados com a temática do iodo e com a identidade visual do projeto Iogeneration. Este sentimento de pertença
foi, também ele, manifestado através da imagem.
Às imagens recebidas retribuíram com imagens.
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“Concertos com Saúde: Visual solutions in promotion of medical content
by Multimedia students” is a four-month project of collaboration between
the medical community – Faculty of Medicine of the University of Coimbra
– and the creative community – Coimbra Polytechnic Institute – Coimbra.
This project was conceived in the production of intermediate material, relating medical contents and plastic contents and aiming the transmission of medical and scientific information to sensitize the community of
the Central Region of Portugal. The result was two sessions of 1h15 each,
in which the contents produced by the team of the Polytechnic Institute
of Coimbra, coordinated by Filipa Cruz and developed by the students of
Communication, Design and Multimedia (CDM), were visualized.

Resumo
“Concertos com Saúde: Visual solutions in promotion of medical content
by Multimedia students” é um projeto quatro meses de colaboração entre a
comunidade médica – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
– e a comunidade criativa – Instituto Politécnico de Coimbra – de Coimbra.
Este projeto arquitetou-se na produção de material intermédia, relacionando conteúdos médicos e conteúdos plásticos e visando a transmissão
de informação de cariz médico e científico para sensibilização da comunidade da Região Centro de Portugal. O resultado final visou duas sessões de
1h15 cada na qual se visualizaram os conteúdos produzidos pela equipa do
Instituto Politécnico de Coimbra, coordenada por Filipa Cruz e desenvolvida
pelos estudantes de Comunicação, Design e Multimédia (CDM).

1. Introduction
1 Paris College of Art,
cruz_filipa@yahoo.fr

“Concertos com Saúde: Visual solutions in promotion of medical content
by Multimedia students” is an article about the work developed during 2018
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concerning a partnership between Polytechnic institute of Coimbra and
the Faculty of Medicine of the University of Coimbra (FMUC) concerning
the creation of multimedia material for the event “Concerts with Health”.
“Concertos com Saúde: Visual solutions in promotion of medical
content by Multimedia students” seeks to present the development of
the project as well as the goals, results and future growth.

2. Partnership between medical and creative fields
For this project, researchers from the departments of the Oncology,
Ophthalmology, Neurology, Cardiology, associated with the Gabinete de
Gestão Investigação (GGI) resumed information from each field. The main
goal was to create material that could allow the medical information to be
transmitted with more efficiency to an enlarged public. The targeted public was not only the community of the FMUC, but also the overall community of Coimbra and Portugal Center Region (Região do Centro de Portugal).
In a city renowned for its tradition in medical training, FMUC and the
Polytechnic Institute of Coimbra (IPC) sought to extend knowledge to the
wider society through visual communication. The topic of health, associated with the statistics of cancer, neurological, ophthalmological and, cardiovascular diseases was aimed at elucidating the community of values in
order to indicate a good personal practice in order to avoid or know how to
detect potential symptoms. The partnership between the medical community and the creative community generated material to be visualized in the
medical classes of each of these medical areas.
The project was developed between students of the second year of
Communication, Design and Multimedia (CDM). The objective was to
prepare students for a project outside institution with a strict deadline
as well as being capable to develop and apply their technical skills for a
partnership outside the classroom. This partnership would closer two
institutions, but, also, connect the scientific and the creative domains.

3. Process
Acknowledging the results expected by the end of June, the multimedia team composed by professor and students started to analyse
chosen texts from different medical fields. With access to the texts,
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students started to reshape them in terms of sentences’ order to create textual meaning, but, also, visual coherence and fluidity. This
reorganisation of sentences without disrupting their meaning seeks
a beneficial sequence to the visualisation of the given information.
After moulding the text splitting them into main chapters or main
boards, students started to brainstorm about the visual vocabulary
and the possible images and compositions to build.
Simultaneously, and during the period of four months (from
March to June), students explored different software, opting according to each group’s style and needs.
Without constraints in the software choice, the technical aspect to
follow was the resolution aspect of 4:3.
Since each group had one topic to explore, it was clear that the
same could reappear in different moments of the projection. Instead
of a loop viewer would be facing a different visual approach to a certain medical topic.
Consequently, it was required a pause between each chapter or
topic and, also, an introduction. These topics’ introductions kept the
same visual structure with the presence of the organ in which the
content would focus with an aleatory motion.
Fig.1 Stills from the
chapters “Visão”,
“Cardiologia”, “Neurologia”
and “Cancro”.

The structure of the final presentation was split into two sessions
of one hour each organised in the introduction, medical content and
conclusion.
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Introduction featured the poster of the event and each content
was interlaced with a clip featuring the human organ the chapter
would question and promote Gabinete de Gestão Investigação (GGI)
and Laboratório de Comunicação de Saúde (LCS), their challenges and
objectives through motion graphics. Finally, the credits presented promoters, faculty who coordinated the material development, students
and the medicine faculty.

Fig.2 Stills from the
chapters “Introduction”.

Shapes, signs, colours, compositions, typographies were tested
to allow immediate and clear images that could help visualising the
medical contents. A study on the scientific and rigorous shapes took
place, as we can see in “Visão” (Fig.5), with the eye components while
images with a more interpretive approach coexisted.
The aim of these chapters – “Visão”, “Cardiologia”, “Neurologia”
and “Cancro” – was to communicate with the medical community,
but also to inform the public. The chapters featured diseases, symptoms, national and international statistics, curiosities, morphology
and composition of the human eye, heart or brain.

Fig.4 Fig. 4. Stills
from “Laboratório de
Comunicação de Saúde”.

Fig.3 Fig. 3. Stills from
“Gabinete de gestão
de investigação”.
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Fig.5 Stills from “Visão”.

Some projects were built using stop motion, as it is the case of
“Cancro”, following the cut out technique. A small stage, with carefully placed lightning and cameras, was built for a four-minute project.
Presenting percentages of the cancer patients in Portugal and in the
rest of the world, the values related to tobacco users. Therefore, while
informing of updated values of cancer patients through infographic,
warned of possible welfare solutions.

Fig.6 .Stills from “Cancro”.

“Neurologia” featured Alzheimer disease and the updated values.
Colour palette, typography, illustrations and software were experimented from the beginning of the project as well as every sentence
and the corresponding visual interpretation of the content. Some of
the solutions regarding concise correspondence to data, such as the
differentiation of brain hemispheres, were met by using colour as a
code to connect each side to its related body coordination. The use of
motion graphics was imperative for clear communication, allied with
repeating animated elements, evoking sense of time (watch), death
(desaturation), disease (flickering colours), funding (coin slots), etc.
Finally, we can refer the project combined different formalizations
from the multiple groups of students, both in terms of image and text
but also choice of technique and communication solutions.
The class participating in this project was composed by over thirty
students for four to six topics. These circumstances projected the class
to split in small groups of three to five students. Since the topics were
repeated, each team was free to choose the aesthetic and the technique. The diversity in approaches enriched the sessions and allowed
the public to look at the same topic through different prisms.
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Fig.7 Construction of the
multimedia production

Students had the possibility, with a general timetable presented
at the very beginning of the project, to develop freely their creativity, to test configurations and to split tasks between team members,
increasing their sense of responsibility, compromise and autonomy.
Each session took place at the plaza by the Faculty of Medicine of
University of Coimbra after 8 pm. synchronized to start precisely one
hour before sunset. The LED panel used had the dimension of four
meters per three meters and was installed, centered on the façade.

4. Conclusion
“Concertos com Saúde: Visual solutions in promotion of medical
content by Multimedia students” searched to present the work developed during the partnership between Polytechnic institute of Coimbra
and the Faculty of Medicine of the University of Coimbra.
This partnership searched to involve students from Communication,
Design and Multimedia (CDM) in projects with an effective action in
Coimbra’s community and to create future projects with creative and
scientific departments.
Through a project-based learning, students amplified their views
outside the educational system, established a connection between the
program’s knowledge and society, visualized their work outside the
classroom walls and amplified their portfolio. The sense of attention
and respect in producing multimedia material with concordance with
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scientific facts or biological shapes and physiognomies was also an
objective during this experiment.
Thanks to this partnership, a research centre targeting the production of visual content for medicine courses, to data visualisation and to
events inside and outside the medical community started to be taught.
The event was diffused trough posters created by students of CDM
and through radio emissions.
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Purpose: In this proposal, we intend to measure the reactions of different audiences about the information architecture, in order to explore a mobile application and enhance his optimization.
Methodology: To achieve the main goal, a market study was made,
having as sample educators and parents.
Results: Feedback from both educators and parents was positive
and favourable, indicating that the information architecture initially
developed was appropriated.

Resumo
Objetivos: Nesta proposta pretende-se medir as reações de diferentes
públicos face à arquitetura de informação, de modo a explorar uma
aplicação móvel, possibilitando a otimização da mesma.
Metodologia: Para se conseguir o objetivo proposto, realizou-se um
estudo de mercado, tendo como amostra educadores e encarregados
de educação.
Resultados: O feedback obtido tanto por parte dos educadores,
como também dos encarregados de educação foi positivo e favorável,
indicando que a arquitetura de informação inicialmente desenvolvida
foi adequada.

1. Introdução
1 Instituto Politécnico do
Cávado do Ave,
a8748@alunos.ipca.pt;
2 Instituto Politécnico do
Cávado do Ave,
sdominique@ipca.pt

Nos últimos anos tem-se assistido a um constante crescimento de utilizadores de smartphones. O mercado das aplicações móveis tende a
continuar a evoluir e afirmar-se cada vez mais nos mais variados formatos e tipos de aplicações, que poderão vir a ser utilizados em todas as
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áreas de atividade (Smartinsights, 2018). Apesar desta evolução na
área da tecnologia das comunicações, é notório que o maior desenvolvimento tem ocorrido principalmente na área para dispositivos
móveis. Isto porque segundo estudos realizados ao mercado, concretamente no ano de 2017, indicam que os smartphones foram os
dispositivos mais populares a serem usados para aceder à internet,
ultrapassando os laptops, tablets e desktops. (Ofcom, 2017).

Na área das aplicações móveis, o papel do designer é sem dúvida fundamental, tendo esta proposta como principal objetivo
oferecer ao utilizador a melhor interface visual, aliado a uma experiência de utilização o mais harmoniosa possível.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo é realizar um estudo de mercado para medir a reações dos targets de uma aplicação no setor da educação.

2. Revisão da literatura

2.1. Aplicações móveis
O objetivo desta proposta através do presente estado da arte visa
essencialmente apresentar as múltiplas referências de aplicações
móveis e softwares de comunicação em contexto de gestão escolar
que possam ter pontos de interesse e intersecção na presente proposta. Assim, todas as referências apresentadas estão fortemente

Fig.1 Uso pessoal de
dispositivos: ano 2017.
Fonte: Ofcom research 2017
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implementadas no mercado português, através dos inúmeros resultados positivos nas mais diversas instituições portuguesas e internacionais, tendo igualmente como objetivo principal guardar todas
as informações constituintes de cada referência. Através da análise
desses resultados torna-se importante reter ainda as características
principais, para que se possa implementar neste projeto, a aplicação
desenvolvida num produto que possa competir neste padrão a nível
nacional. Para o efeito, foram analisadas as seguintes empresas, a
Edubox, Inovar +, Codevision e a Childdiary.

2.1.1. O caso Edubox
A Edubox é uma empresa criada na Universidade de Aveiro, dedica-se ao desenvolvimento personalizado e à implementação de soluções
educativas globais, assentes na tecnologia móvel a nível nacional e
internacional. Esta empresa tem-se dedicado ao longo de duas décadas em experiencias na área da educação, tendo em 2012 lançado
uma plataforma de gestão escolar, designada “SEI” (Sistema Escolar
Integrado). A referida plataforma possui um vasto nível de funcionalidades, desde logo onde é possível fazer um acompanhamento
completo do percurso escolar do aluno entre outras, tais como a administração, a gestão diária educativa do aluno, a comunicação da informação através da caderneta do aluno, a gestão do horário pedagógico, os horários escolares, a inserção do aluno, a validação e consulta
de sumários e também a avaliação e relatórios. A mesma plataforma
dispõe igualmente de áreas de pagamento, a vertente da ação social, e
uma parte ainda dedicada ao encarregado de educação. Este Sistema
Integrado Escolar “SEI”, está disponível na versão desktop, mobile e
aplicações móveis com destaque no desenvolvimento de produtos diferenciadores e customizados.

2.1.2. O caso Inovar +
Criada em 2008, é uma empresa que se dedica à implementação das
tecnologias da informação e comunicação que tem por finalidade dinamizar a gestão pedagógica e administrativa, desenvolvendo para o
efeito soluções integradas de gestão escolar que integra várias valências. A aplicação Inovaralunos está assente na Internet e em multiplataformas. A mesma possui funcionalidades como informações em
tempo real, sumários, avaliações, assiduidade e pontualidade, o que
fazem desta aplicação uma multiplicidade de soluções permitindo um
acompanhamento personalizado. A Inovaralunos é possível através
via desktop e mobile.
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2.1.3. O caso Codevision
A Codevision é uma empresa que está inserida no mercado há 10 anos
e desenvolve soluções globais para a gestão escolar. Esta empresa
possui na área um alto conhecimento, sendo o seu principal objetivo dar resposta às diferentes necessidades escolares, onde foi criada
uma plataforma cem por cento acessível online para gerir o dia a dia
dos alunos. A empresa engloba como principais características do seu
produto, o livro de ponto digital, uma agenda da turma, marcação/
avaliação de testes, eventos, central de notificações, planificações e
estatísticas do aluno, sendo possível aceder a esta solução via desktop,
mobile e ainda por uma aplicação móvel, designada de eCommunity.

2.1.4. O caso Childdiary
A Empresa ChildDiary dedica-se essencialmente à prestação dos mais
variados serviços na área da educação infantil com o objetivo de fornecer às crianças tudo o que elas necessitam, para a obtenção dos
melhores resultados no percurso infantil. Por essa razão, o ChildDiary
sendo uma ferramenta intuitiva e funcional, ajuda as famílias e os
serviços de educação infantil a comunicar de uma forma única, tendo
como principais características, o facto de registar rotinas diárias da
criança, a fácil documentação do currículo e a participação do encarregado de educação para o acompanhamento da vida escolar. É possível
aceder a esta aplicação via desktop e mobile, no entanto, a ChilDiary
ainda não fornece nenhuma aplicação para dispositivo móvel.

2.2. A experiência de utilização
Quando se trata do desenvolvimento das novas ferramentas tecnológicas, é da maior importância o valor que merece igualmente a sua
utilização. Assim é fundamental que o utilizador tenha sempre ao seu
alcance uma ferramenta intuitiva e de fácil manuseamento para um
bom desempenho, e o desenvolvimento de boas práticas. Desta forma
pretende-se fazer com que seja possível uma ligação desta proposta à
industria do design da experiência do utilizador. Assim e para adquirir
todo esse conhecimento foram analisados dois grandes nomes a nível
mundial, Steve Krug e Luke Wroblewski.

2.2.1. Steve Krug
Steve Krug, é um designer e autor de um livro chamado “Don’t Make
Me Think”, considerado um marco no género e com um sucesso na
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sua venda. O mesmo é baseado nas suas experiencias de vida e devidamente fundamentadas por estudos, sendo que este expõe abordagens
do senso comum relacionadas com o mundo web. Após o determinante sucesso deste livro e decorridos dez anos, lança um novo livro denominado “Rocket Surgery Made Easy”, que tem servido de guia para
aprender e facilitar os processos sobre testes de usabilidade. É com
base neste livro, considerado como consultor de usabilidade pela sua
forma simples e objetiva de explicar tudo o essencial na web, que o
mesmo conta com a presença de clientes como a Apple, Bloomberg,
Lexus, International Monetary Fund e outras.

2.2.2. Luke Wroblewski
Luke Wroblewski, cria o design para proporcionar a melhor experiencia no utilizador, atualmente lidera o departamento de gestão de produtos da Google onde concretiza a parte da investigação do utilizador
na mesma empresa. O seu percurso é admirável tendo passado por
em empresas como Yahoo!, eBay e NCSA e outras, sendo ainda considerado um orador de relevo em conferências e empresas em todo o
mundo. Luke é uma das pessoas mais influenciadoras no mundo da
experiencia do utilizador, sendo o autor de três livros de design web,
sendo que o mais popular é o “Mobile First” em que dá um cunho no
conceito de que as aplicações ou plataformas online como websites
devem ser em primeiro lugar ser desenhadas para o suporte mobile e
só depois para versões desktop.

3. Metodologia

3.1. Amostra
Para conseguir recolher dados acerca da arquitetura de informação
concebida para a aplicação móvel, foi realizado um estudo de mercado. Para a sua realização foram entrevistadas no total sete pessoas,
das quais três delas eram educadores e as restantes quatro, eram encarregados de educação.
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3.2. Técnicas
Para alcançar o objetivo proposto neste estudo de mercado, recorreu-se a
uma simbiose entre um teste de conceito e um teste de produto/serviço.

4. Resultados
Foi importante, através deste estudo de mercado, testar e fundamentar esta proposta sobre a importância das novas tecnologias, como
forma de potencializar cada vez mais, um melhor desempenho na
área da educação escolar. Apresentam-se alguns resultados iniciais
em formato citação de alguns entrevistados:
[…] parece-me desarticulado estarmos em pleno seculo XXI, as tecnologias quase aplicáveis a tudo o que é conhecimento e ter a área da
educação, que pela minha perspetiva, está tão atrasada. (E 1)
[…] eu acho que faz todo o sentido […] o meu contacto com o encarregado de educação é através de uma caderneta, em que imagina,
eu escrevo um recado e o aluno se quiser mostra, se não quiser não
mostra […] (E 2)
[…] se conseguires fazer uma aplicação que funcione e faça aquilo
que propões fazer, os pontos positivos são imensos, o facto de teres informação em tempo real ou se não for real e for atualizada, é
muito importante […] a comunicação professor-escola-casa é importante […] só vejo coisas positivas. (E 6)
“[…] eu acho realmente, da forma que tu me apresentaste, é muito
apropriado para este tipo de situações […] eu acho que isto é positivo, mas depende de como isto tudo vai ser gerido. […] pagamentos
acho ótimo.” (E 7)
“[…] há aqui coisas que são interessantes, esta área do calendário...
Ou seja, eu não tirava nada […] esta parte do check-in e check-out
também me interessa” (E 6)
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5. Conclusões
O feedback obtido foi bastante favorável, constatando-se que tanto educadores como encarregados de educação se mostraram bastante recetíveis a uma aplicação móvel na área da educação escolar. O setor das
aplicações móveis no âmbito da educação tem ainda grande potencial
de crescimento, sendo possível oferecer funcionalidades que otimizem
a gestão escolar, tanto em termos de eficácia como de eficiência.
A aplicação móvel tem como objetivo ser visualmente intuitiva,
aliada a uma boa experiência de utilização. Para ir de encontro ao
expetável, foi desenvolvida uma arquitetura de informação, que deste modo foi baseada num estudo de aplicações móveis que se inserem na área da educação. Foi possível observar, com o feedback
desta amostra, que a arquitetura de informação inicialmente desenvolvida, foi de encontro às expectativas esperadas, constatando-se
pontos bastantes positivos.
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Nowadays mobile applications (app) have become essential in
our life. Problems that previously required time to be resolved are
now solved with a few touches on the screen of a smartphone. This
study is part of a master degree project that consists of developing a
user-centered process of a mobile application. Focus on studying a
methodology for the interface design of a user-centered app, in order to
make this process a product based on principles of interaction design,
considering aspects of usability in order to favor the work of the user.
Based on the requirements of the City Council of Viana do Castelo, this
project contains a proposal of an app methodology called Walkhome,
based on webplatform developed for Viana para Todos which provides
alternative routes that are more accessible to the general public, but
especially to people with reduced mobility, sensorial or temporarily
conditioned difficulties, in the city center of Viana.
The goal is to enable the desktop service for mobile application.

Resumo
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Atualmente as aplicações móveis (app) tornaram-se aliadas e imprescindíveis na vida quotidiana. Problemas que antes exigiam tempo
para serem resolvidos, atualmente, são resolvidos com alguns toques
no ecrã de um smartphone. Este trabalho surge no âmbito de um
projeto de mestrado que consiste em desenvolver um procedimento
centrado no utilizador de uma aplicação móvel. Assim, esse artigo incide em estudar uma metodologia para o design de interface de uma
app centrada no utilizador, com objetivo de tornar este processo um
produto baseado em princípios de design de interação, considerando
aspectos de usabilidade de modo a favorecer o trabalho do utilizador.
Com base nas necessidades da Câmara Municipal de Viana do Castelo
este projeto consiste no estudo uma metodologia de trabalho para o
desenvolvimento de um protótipo de uma app, usufruirá como suporte a plataforma web denominada desenvolvida no âmbito Viana
para Todos, que proporciona alternativas de rotas que sejam mais
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acessíveis para o público em geral, mas em especial, para pessoas
com mobilidade reduzida, dificuldades sensoriais ou temporariamente condicionada, no centro da cidade de Viana. O objetivo consiste na
viabilização do serviço desktop para aplicação móvel.

1. Introdução
Ponderando em apresentar uma comodidade e facilidade permitidas
pelas atuais tecnologias, a Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu viabilizar um dos seus serviços desktop para plataforma móvel:
o web-site Walkome (http://percursos.viana-castelo.proasolutions.
pt/), plataforma desenvolvida no âmbito Viana para Todos que estabelece rotas mais acessíveis, principalmente a pessoas com mobilidade
reduzida. Como observa-se na Figura 1, além de não ser optimizado
para dispositivos móveis, a plataforma actual do programa possui um
campo de interacção pouco intuitivo, com a falta de ícones na legenda
do mapa e termos demasiados específicos para a compreensão e escolha de quem utiliza.

A tendência atual do design responsivo levou sites e aplicações
(app) a conceder relevância a conteúdos de elementos de interface
e a inclusão de conteúdo primários nos dispositivos móveis (Budiu,

Fig.1 Layout actual
do Website Walkome
para desktop.
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2015). Apesar das aplicações móveis partilharem elementos comuns
na plataforma web, existem várias diferenças a ter em conta para
o sucesso de uma app móvel. A experiência móvel necessita de
encontrar novas formas dos utilizadores a interagirem com as
informações, compreendendo o contexto da sua utilização, pois em
comparação com o desktop, a app móvel tem uma maior variedade
de contextos e ambientes (IBM, 2012). Pretende-se assim, incrementar
uma metodologia sistematizada como processo de desenvolvimento
de produto, amparada em análise de usabilidade e princípios de
design de interação possibilitando projetar uma interface digital com
base em necessidades do utilizador.

2. Usabilidade e Experiência do Utilizador (UX)
Para o estudo da experiência do utilizador menciona-se nomes
como Donald Norman (2004), Marc Hassenzahl (2006), Arrow Walter
(2011). Estes autores são essenciais no entendimento de conceitos
como experiência do utilizador, emoção, estética e em simultâneo
do entendimento de que forma o utilizador perceciona o produto.
Quanto ao nível da Usabilidade nomes como Jacob Nielsen (2012), Ben
Shneidermann (1997), Patrick Jordan (1998) são autores importantes
na compreensão deste princípio. A palavra “usabilidade” refere-se a
métodos para melhorar a facilidade de uso durante o processo de design (Nielsen, 2012). Essa deve capacitar a criação de interfaces transparentes de maneira a não dificultar o processo de navegação, permitindo ao utilizador controlar o ambiente sem este se reverter num
obstáculo durante a interação. Quando falamos de usabilidade, a melhor forma de a definir no contexto deste estudo é nos dada por Steven
Krug ao afirmar a navegação é uma das áreas de maior importância
para a experiência do utilizador (2006). Sendo assim, a navegação é
uma ferramenta composta por vários elementos estruturais, destacando alguns como a paginação (botão anterior e seguinte), os links,
os textos, e entre outros (Magalhães et al 2017).
A usabilidade centra-se em três conceitos: eficácia, eficiência e satisfação (ISO 9241-11, 1998). A eficácia está relacionada com a análise de
objetivos e com que precisão podem ser atingidos. A eficiência é relação
da eficácia com a quantidade dos recursos gastos. E a satisfação é estabelecida pelo conforto e aceitabilidade do produto por parte dos utilizadores.
Pode ser calculada por meio de métodos subjetivos e/ou objetivos (1998)
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A interação é apreendida pela utilização ou experiência com outros
produtos, e aqueles que as pessoas usam intuitivamente são os que
apresentam características similares aos desenvolvidos/experienciados
anteriormente. O passado é relevante na experiência, transferindo-se
assim entre produtos e provavelmente também entre os contextos.
De modo que o desempenho é afetado pelo grau de familiaridade que
alguém possa ter com tecnologias (Blackler et al, 2005).

3. Os princípios da experiência do utilizador para a
aplicação Walkome
A experiência do utilizador determina-se pelas várias etapas e participantes envolvidos no seu processo. Para a realização de uma experiência praticável é fundamental existir um composta de propriedades e
aspetos capazes de desencadear essa particularidade, a partir de ação
efetuadas pelo utilizador, o espaço envolvente nele inserido e o sistema em questão (Magalhães et al 2017).
No âmbito das várias metodologias desenvolvidas no domínio do UX
design, temos como intenção utilizar a metodologia proposta por Jesse
James Garrett (2011), especialista na área de novas tecnologias e web. O
seu trabalho, é base para muitos outros autores da área de experiência
do utilizador, e propõe um desdobramento do projeto em cinco fases
que sucedem do abstrato para o concreto: estratégia, escopo/intenção,
estrutura, esqueleto e superfície, conforme representado na Figura 2.
Fig.2 Etapas da
metodologia de Garrett.
Fonte: Garret (2003)

A escolha desta metodologia, também se deve ao facto de que em
todo o processo, as escolhas em cada etapa devem ser restringidas
pelas decisões anteriores, todavia isto não quer dizer que uma etapa
deve estar totalmente finalizada antes de iniciar a próxima (Passos,
2010). Neste sentido, é descrita cada etapa que deverá ser seguida
para viabilização deste projecto, e para exemplificar o percurso
pretendido, utilizamos o projecto da Garvizú (2017) que consiste num
protótipo de uma app para facilitar a navegação de pessoas com
baixa visão numa universidade.
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Neste sentido, é pretendido seguir as seguintes etapas metodologicas de Garrett (2011):

a) Estratégia

Fig.3 Exemplo de uma das
aplicações analizadas por
Gravizú (2017). A tabela
é referente a um app
denominado Waze, um
dos maiores aplicativos
de navegação do mundo.

A primeira fase é uma percepção geral das questões envolvidas na situação inicial do problema (Passos, 2010), ou seja, um levantamento
das principais informações relativas ao projeto e, principalmente, das
necessidades dos utilizadores. Também será o momento de perceber as funcionalidades e pontos forte e fracos do sistema já existente
(website Walkome).
No projeto de Garvizú (2017) foi realizado um levantamento de
informações dos alunos com baixa visão na universidade utilizando-se
de métodos quantitativos e qualitativos, sendo o primeiro é passível de
ser medido em escala numérica, como dados estatísticos, e o segundo
necessita uma uma interpretação, como a realização de entrevistas
(Dalfovo, Lana e Silveira, 2008). Além disso, fez-se o uso de personas,
que segundo Garrett (2011) ajudam a percepção de necessidades do
utilizados e consequentemente a tomada de decisões do designer. Nesta
fase também realizou-se uma análise de sete interfaces similares já
existentes, destacando os elementos gráficos utilizados, as vantagens
e desvantagens do mesmo, como exemplificado na Figura 3.

b) Escopo
Esta segunda fase do processo, consiste numa análise objetiva das informações obtidas na primeira parte, dando origem a um documento
escrito que deverá apresentar os requisitos do conteúdo e/ou as especificações funcionais (Passos, 2010) que devem conter na app. No trabalho de Garvizú (2017) foram apresentadas tabelas (Figura 4) com um
bom exemplo dos requisitos, sendo que a primeira coluna contém as
condições fundamentais para o funcionamento e para os utilizadores
da interfase, e na segunda é descrito de que maneira cada quesito será
solucionado visualmente.
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Fig.4 Tabelas com os
requisitos funcionais
e dos utilizadores da
app de Gravizú (2017)

c) Estrutura
Após as fases de pesquisa e análise da informação recolhida no
website Walkome, inicia-se a etapa projetual (Passos, 2010), na qual
será ponderada a arquitetura de informação, ou seja, as estruturas e
funções da app, que deverá ser representada através de fluxogramas e
organogramas, assim como observa-se na Figura 5 do projeto da app
de Garvizú (2017).
Fig.5 Fluxograma de
informação de interface
criado por Gravizú (2017).

d) Esqueleto
Com a base da aplicação estruturada, será o momento de estabelecer o
design de informação, de navegação e de interface das páginas da aplicação, “[..] visando a compreensão das informações e a utilização das funções por parte do usuário ” (Passos, 2010). Neste sentido, será desenvolvida uma malha estrutural ou Wireframe, como ilustrado pela Figura 6,
que consiste no esboço preliminar das páginas do sistema e representação do esqueleto da navegação ainda sem o design visual (Kalbach, 2009).
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Fig.6 Exemplos dos
Wireframes criados
por Gravizú (2017)

e) Superfície
A fase da Superfície incide o tratamento visual da app, bem como
dos elementos da comunicação visual. Os elementos visuais possuem
a possibilidade de serem manipulados para se alcançar diversas
ênfases, modificáveis pelas técnicas de comunicação visual, que
corresponde ao objetivo de uma mensagem (Dondis, 1999). Estes
elementos devem interferir não somente na estética como também
nas funções do programa (Passos, 2010). Nessa etapa, Garvizú (2017)
realizou uma vasta pesquisa das cores, contrastes, tipografias, ícones
e dimensões que melhor atendessem o utilizador que já sofre com
uma visão deficiente. A Figura 7 demonstra os elementos escolhidos
pela autora já dispostos no layout estrutural.

Fig.7 Figura 7 – Elementos
visuais já inseridos nos
Wireframes da app
de Gravizú (2017)

No final desse momento, ainda será acrescido um teste de
usabilidade, para identificar
Posteriormente reparar possíveis erros e problemas na utilização
do Walkome pelos público-alvo. As avaliações de usabilidade de
interfaces são processos que têm como objetivo garantir, por meio
da análise dos mesmos, que o sistema funciona adequadamente e
satisfaz as expectativas dos utilizadores. Os objetivos dessas avaliações
é averiguar a experiência do utilizador ao utilizar as interfaces,
avaliar a acessibilidade das funcionalidades disponibilizadas e
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identificar problemas de design (Sharp, 2007). Garvizú (2017), neste
ponto, realizou o teste com alguns utilizadores através dos ecrãs
da app impressas, um método simples e de baixo custo que ajuda a
perceber as falhas do projeto.

4. Conclusão
A metodologia de Garrett (2003) é de grande importância para o
desenvolvimento da app, pois é um processo bem estruturado, que
exige um grande aprofundamento em cada fase e principalmente em
relação ao utilizador. A experiência do utilizador determina-se pelas
diferentes etapas e participantes envolvidos no seu processo.
Uma boa usabilidade é o ponto de partida para desencadear a
satisfação nos utilizadores. A nível da interface, este deve de fácil
utilização e deve ser prazeroso para o utilizador, usar o produto. Foi
ainda acrescido ao processo original do autor, um teste de usabilidade
com o público alvo, visto que este deve ser o foco central para a criação
de um bom produto com bases no UX design (Sousa, 2015).
Os testes de usabilidade são úteis para validar as ferramentas
de interação presentes na interface, sendo eficazes para delimitar
a seleção real das funcionalidades; o modo como a informação se
encontra organizada; a eficiência com que utilizadores conseguem
completar as tarefas percebendo no caso de falhas, onde estas ocorrem
e com que frequência (Cooper et al 2007).
Assim, através deste estudo contribuímos para a definição de boas
práticas metodológicas, com o objetivo de criar uma boa experiência
de utilização. Futuramente e através da metodologia desenvolvida
será desenvolvido o ux
Tem-se como trabalho futuro, através da metodologia desenvolvida
um protótipo para a aplicação móvel Walkome.

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  185

Referências
Budiu, R. (2015) Mobile User Experience: Limitations and
Strengths. http://www.
nngroup.com. Disponível em http://www.nngroup.com/
articles/mobile-ux/.
Consultado em Maio 2015
Cooper, A.; Reinmann, R.; Cronin, D. (2007). About Face 3:
The Essencials of
Interaction Design. 3rd Ed. Indianápolis, Indiana: Wiley
Publishing.
Desmet, P. M. A, & Hekkert, P. (2007). Framework of
product experience.
International Journal of Design, 1 (1), 57-66
Dalfovo, M.S; Lana, R.A; Silveira, A. Métodos quantitativos
e qualitativos: um resgate teórico. Revista
Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2,
n.4, p.01- 13, Sem II. 2008.
Dondia, D.A. (1999). Sintaxe da linguagem visual. São
Paulo: Martins Fontes.
Garrett, J.J. (2011). The Elements of User Experience: UserCentered Design for the Web and Beyond. Berkeley:
New Riders.
Garvizú, G.G.T. (2017). Criação de interfaces de um
aplicativo de navegação na UFSC para pessoas
com baixa visão. Projeto de Conclusão de Curso
(Graduação) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design.
Florianópolis, SC.
Hassenzahl, M. & Tractinsky, N. (2006). User experience - a
research agenda.
Behaviour & Information Technology, (25), 91-97.
IBM, 2012 Creating a Compelling Mobile User Experience,
United Kingdom, IBM Corporation
ISO 9241-11; (1998). Ergonomic requirements for office work
with visual display

terminals (VDTs)— Part 11: Guidance on usability
Jordan, P.; (1998). An Introduction to Usability. Londres:
CRC Press.
Kalback, J. (2009). Design de Navegação Web. Otimizando
a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman.
Krug, S. (2006). Don’t Make Me Think! A Common Sense
Approach to Web Usability. 2ª Edição. Berkeley: New
Riders.
Magalhães, V.; Curralo, Ana. F., Silva, A. (2017). Design
e experiência do utilizador na criação de uma rede
social. DIGICOM-Internacional Conference on Design
& Digital Communication, Instituto Politécnico do
Cavado e Ave, Barcelos, Portugal.
Norman, D. (1988) The Design of Everyday. Things
Doubleday, New York, NY
Norman, D. A. (2004) Emotional Design: Why we Love (or
Hate) Everyday Things
Basic Books, New York, NY
Nielsen , J. (2012) Usability 101: Introduction to
Usability. URL: http://www.nngroup.com/articles/
usability-101-introduction-tousability/
(Acedido em abril de 2018).
Passos, J.E. (2010). Metodologia para o design de interface
de ambiente virtual centrado no usuário. Dissertação
(mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre – RS.
Shneiderman, B. (1987). Designing the user interface:
Strategies for effective humancomputer interaction.
Reading, MA: Addison-Wesley.
Walter, A. (2011). Designing For Emotion. Nova Iorque: A
Book Apart.

186

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  187

o macaco vestido: contributo
da etologia para o design de interação
Bruno Giesteira1
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Generalized knowledge deficits by the scientific community associated with Human- Computer Interaction are evident in the systematized
use of ethnographic tools capable of supporting in the task analysis
phase, unbiased observations, objective and replicable records over
time, with the possibility of a multiple-step participation observers in
a continuous and consistent record.
This article, based on recent projects’ field work in the area of interaction design and user experience, particularly those associated with
mobile solutions for developing countries, together with a theoretical
and applied study on human behaviour that parallely in recent years
has been deepened by our team, analyzes the etogram as an observation tool commonly used by Ethology, and its adaptive potential for
the Human-Computer Interaction area, as a way of ensuring a more
solid task analysis, through an observation record and an exempt and
methodical description of the functional, emotional and sentimental
needs and expectations of potential users.

Resumo

1 Universidade do Porto, INESC
TEC, bgiesteira@fba.up.pt

Constatam-se défices generalizados de conhecimento por parte da
comunidade científica associada à Interação Humano-Computador,
no uso sistematizado de ferramentas etnográficas capazes de apoiar,
na fase da análise de tarefas, observações imparciais, registos objetivos e replicáveis ao longo do tempo, com a possibilidade de uma
participação faseada de múltiplos observadores num registo contínuo e consistente.
Este artigo, fundamentando-se no trabalho de campo em projetos
recentes na área do Design de Interação e Experiência do Utilizador,
particularmente associados a soluções móveis para países em vias de
desenvolvimento, a par do estudo teórico e experimental sobre o comportamento humano que paralelamente tem vindo a ser aprofundado
pela equipa nos últimos anos, analisa o etograma como ferramenta de observação comummente usada pela Etologia, e o seu potencial adaptativo para a área de Interação Humano-Computador, como
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forma de assegurar uma análise de tarefas mais sólida, por via de um
registo de observação e descrição isento e metódico sobre as necessidades e expectativas funcionais, emotivas e sentimentais dos potenciais utilizadores.

1. Introdução
O título deste artigo: “O Macaco Vestido”, alude a uma das obras de referência na área da Etologia: “The Naked Ape” (1967) onde o renomado
autor: Desmond Morris, analisa e descreve o comportamento da espécie humana nas suas múltiplas expressões culturais, assumindo uma
abordagem na observação e na narração dos eventos em tudo idêntica
às espécies animais não humanas.
(...) apesar de se ter tornado tão erudito, o Homo Sapiens não deixou de ser um macaco pelado (...) Na verdade, o Homo Sapiens andaria muito menos preocupado, e sentir-se-ia muito mais satisfeito, se fosse capaz de aceitar este facto. (Morris, 1967, p. 10).
“O Macaco Vestido”, tendo como leitmotiv o título da obra supracitada, mantém o vínculo à ideia original do seu autor, que acintosamente realçou a proximidade antropomórfica e comportamental da
espécie humana com a dos símios, servindo aqui o epíteto das vestes
como forma de, não obstante as similitudes, evidenciar uma diferença relevante com os seus congéneres primatas, nomeadamente, na
adaptabilidade ao meio ambiente e as inerentes dimensões relacionadas com o design de experiência. De acordo com a terminologia
proposta no livro: “Emotional Design” (Norman, 2003), nas suas dimensões viscerais (subjetiva e instintiva), comportamentais (objetiva
e funcional) e reflexivas (simbólica e hedónica).
Este artigo, decorre de um percurso de vários anos de atividade
nas áreas do Design de Interação e Experiência do Utilizador (UX),
motivado por diversos trabalhos de investigação, nomeadamente os
associados à área de Interação Humano-Computador (IHC) para países em vias de desenvolvimento, cuja experiência evidenciou lacunas
procedimentais nos métodos de observação e recolha de dados conducentes à identificação das necessidades e expectativas dos potenciais
utilizadores e respetiva Análise de Tarefas.
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Alguns destes projetos, assentes numa metodologia centrada no
utilizador, contaram com relevantes parcerias institucionais locais,
nomeadamente em Moçambique, África do Sul e Gana, encontrando-se parte dos resultados publicados em relatórios técnicos, conferências e revistas internacionais, destacando-se os de 2014, 2015 e 2016:
([A]: a identificar após a “peer review”).
Não obstante o suporte local, constataram-se défices de conhecimento que consideramos generalizados por parte da comunidade
científica associada à IHC e UX, no uso sistematizado de ferramentas
etnográficas, capazes de apoiar observações imparciais, registos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, com a possibilidade de uma
participação faseada de múltiplos observadores num registo contínuo
e congruente.
Este artigo, assume-se como uma primeira comunicação em
conferência sobre o contributo da Etologia Humana no Design de
Interação e Experiência do Utilizador, oportunamente aprofundado
numa revista da especialidade.
Fundamenta-se sobretudo na recente investigação aplicada em diversos projetos de
IHC para países em vias de desenvolvimento (IHC4D), em articulação com o estudo teórico e experimental que vem sendo realizado
paralelamente há vários anos sobre o comportamento humano, como
forma de potenciar, não só a usabilidade de um produto/sistema mas
também as dimensões emotiva e sentimental que subjazem à experiência do indivíduo em interação com um determinado ecossistema
([B]: a identificar após a “peer review”, 2015).
Neste contexto, para além do estudo e interpretação do trabalho
de investigação de colegas que lideram áreas de conhecimento complementares à IHC, no caso da Neurociência: António Damásio, na
Etologia: Jeanne Altmann, Antropologia: Jared Diamond, et al., destaca-se a colaboração do Professor Luis Vicente1 que, na área do comportamento animal, recorrendo a um trabalho de campo realizado
pela sua equipa na observação dos macacos Saimiri, contribuiu para a
explanação criteriosa das variáveis e dinâmicas associadas ao desenvolvimento de um etograma, ferramenta comummente utilizada na

1 Luís Vicente: Professor Doutor Aposentado da Universidade de Lisboa e membro
integrado do CFCUL – Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, http://
cfcul.fc.ul.pt/equipa/lvicente.php
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área da Etologia, para registo sistematizado e replicável da observação
do comportamento animal não humano em relação ao ecossistema.
O artigo é composto por 4 secções: 1-Introdução; 2- IHC e Experiência
do Utilizador; 3-Perspetiva Etológica na Análise do Comportamento;
4-Prospetiva Etológica na Análise de Tarefas.

2. IHC e Experiência do Utilizador
O fosso cultural entre as equipas de design e desenvolvimento e os
potenciais utilizadores nos países em desenvolvimento apresenta desafios significativos no campo da Interação Humano-Computador.
Resultado de vários anos de trabalho de campo na área de IHC para
países em vias de desenvolvimento (IHC4D) publicamos em 2018 no
capítulo de livro ([C]: a identificar após a “peer review”) um conjunto
de diretrizes de IHC4D de forma a promover uma maior eficiência na
abordagem do design centrado nos utilizadores de países em vias de
desenvolvimento. O artigo discute a sistematização dessas diretrizes
como suporte ao Design de Interação, num contexto de diferenças culturais acentuadas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Diferenças que podem refletir um impacto substancial nas perspectivas técnicas, ambientais e culturais (Brewer, et al., 2006).
Além da biologia, a cultura é outra dimensão intrínseca ao comportamento humano, cuja diversidade representa desafios na Interação
Humano-Computador, desde logo na fase preliminar da Análise de
Tarefas subjacente à observação do Homem em relação ao meio ambiente. A cultura está no centro do processo de design e é responsável
pela variação na perceção entre os indivíduos (Young, 2008). A infância,
educação e outros aspectos sociais influenciam a forma como o indivíduo interage com o meio ambiente (Yeo, 1996). Além disso, a cultura
pode atuar como facilitadora ou inibidora na adoção e transferência
de Tecnologias de Informação e Comunicação (Erumban & Jong, 2006).
Culturalmente, a divergência entre as equipas de design e desenvolvimento e os potenciais utilizadores é geradora de equívocos e deturpações
que influenciam a usabilidade e a experiência do utilizador. A criação
de produtos para regiões em vias de desenvolvimento abrange desafios
adicionais, incluindo, mas não se limitando, a falhas de equipamento e
energia, compras e manufatura locais, frequência de desastres naturais
e severos problemas sociais, como a corrupção e o roubo (Brewer, et al.,
2006) dificultando exponencialmente a Análise de Tarefas.
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A Ergonomia Cognitiva e Fatores Humanos atuando na Interação
Homem-Computador, procura melhorar o bem-estar humano, proporcionando ferramentas que facilitem a compreensão do comportamento associado a processos de aprendizagem, manuseamento dos
dispositivos e experiência emotiva do utilizador. “Despite the technocratic and materialistic bias of our culture, it is ultimately experiences
that we are designing, not things.” (Bill Buxton, 2007, p. 127).
O ser humano está permanentemente em contacto com estímulos
provenientes de outros membros da sua espécie, assim como do ecossistema que o rodeia. O meio em que está inserido condiciona o seu
comportamento na relação entre os estímulos percecionados, a emoção que daí resulta e se comunica para o exterior e os sentimentos que
decorrem da interpretação sensorial e subjetiva dessas emoções por
parte do organismo humano. Reação instintiva e visceral das emoções
despoletas pelos estímulos externos e/ou internos. (Damásio, 2018).
“Visceral design is all about immediate emotional impact. It has to
feel good, look good.” (Norman, 2004, p. 69).
Para além da dimensão visceral, marcada pela reação instintiva e subjetiva do indivíduo, cujo organismo decifra as emoções
provocadas pelos estímulos em sentimentos, a dimensão funcional
(behavioural) compreende capacidades e comportamentos obtidos
ao longo da vida, num processo de aprendizagem cultural. Importa
perceber as necessidades funcionais de um indivíduo em relação ao
determinado contexto e respetiva adequação e performance das tarefas associadas à função. “(...) function, understandability, usability.” (Norman, 2004, p. 70).
Neste sentido, também as normas ISO (International Organization
for Standardization) contribuem para a harmonização técnica e consequente usabilidade, através de um conjunto de normas específicas e
exclusivas para cada secção (ISO in brief, 2005).
ISO 9241 provides requirements and recommendations relating to
the attributes of the hardware, software and environment that
contribute to usability, and the ergonomic principles underlying
them. (Bevan, 2001, p. 542)
Não obstante as dimensões viscerais e funcionais, o comportamento humano em relação à interação com o ecossistema (produtos,
serviços, ambiente), pode ainda cumprir um critério valorativo na satisfação simbólica e hedónica do indivíduo. O seu valor emerge da posse, do reflexo da sua identidade, tendo assim uma dimensão reflexiva.
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Their real value can be in fulfilling people’s emotional needs, and
one of the most important needs of all is to establish one’s self-image and one’s place in the world. (Norman, 2004, 87)
Esta mesma dimensão reflexiva, a par da visceral, conduz-nos naturalmente para a valência estética da experiência. Curiosamente, beleza e
prazer contribuem positivamente também para a dimensão funcional,
na medida em que o indivíduo tende a depreciar uma eventual menor
eficácia e eficiência de um produto, serviço, ambiente, se este for considerado bonito e sensorialmente aprazível. (Tractinsky & Ikar, 2000).
A experiência do utilizador, sendo multidimensional e subjetiva,
obriga pois a uma criteriosa Análise de Tarefas com registos objetivos
e replicáveis ao longo do tempo, com a possibilidade de uma participação faseada de múltiplos observadores num registo contínuo e consistente. Neste sentido, estudamos a hipótese da Etologia, como ciência
que estuda o comportamento não humano em relação a um ecossistema, contribuir com abordagens e ferramentas úteis ao Design de
Interação de forma a potenciar a Experiência do Utilizador.
(...) it is not the physical entity or what is in the box (the material
product) that is the true outcome of the design. Rather, it is the behavioural, experiential, and emotional responses that come about as a
result of its existence and its use in the real world. (Buxton, 2007, p. 10)

3. Perspetiva Etológica na Análise
do Comportamento
Nesta secção, registamos a colaboração do Professor Luís Vicente
com a nossa equipa de Design de Interação que, considerando a sua
vasta experiência de campo na observação do comportamento animal
não humano, nomeadamente de símios, contribuiu para a explanação criteriosa das variáveis e dinâmicas associadas ao desenvolvimento de um etograma2, permitindo-nos observar correlações e adap-

2 catálogo ou inventário de unidades comportamentais (ou elementos) exibidos por
uma espécie ou por um táxone de nível hierárquico inferior.
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tações possíveis desta ferramenta na área da Ergonomia Cognitiva
e Factores Humanos, nomeadamente em contextos de Interação
Humano-Computador.
O Comportamento Animal estuda a relação do animal com o meio,
entendendo-se por meio tudo aquilo que lhe é exterior. Trata-se, portanto, do estudo entre o sistema nervoso e o ecossistema. Agrega duas áreas
distintas: a Etologia que se centra na função e evolução do comportamento, e a Psicologia Comparada que se foca na causalidade e ontogenia.
As perguntas básicas sobre o comportamento animal resultam
inicialmente de observações. Estas, levantam questões que colocam
hipóteses que sugerem previsões e que levam à experimentação.
Na área da Etologia, obrigatoriamente, a primeira fase de uma
abordagem empírica é a elaboração de um etograma.
Um etograma é um catálogo ou inventário de unidades comportamentais (ou elementos) exibidos por uma espécie ou por um táxone
de nível hierárquico inferior. Esta ideia de unidades comportamentais advém da teoria de que qualquer comportamento pode ser decomposto em elementos sequenciais mais simples, “estados” e “eventos”.
(Altmann, 1973)
Habitualmente, agrupam-se as unidades comportamentais em
conjuntos lógicos por afinidades funcionais previamente conhecidas.
Em função da hipótese em teste, o investigador seleciona as unidades
comportamentais sobre as quais vai incidir a sua observação.
Num etograma, os elementos comportamentais têm de ser mutuamente exclusivos e objetivos, evitando a subjetividade e a inferência funcional. Os elementos comportamentais são exclusivos na medida em que não decorrem em simultâneo.
Um etograma é descritivo e não explicativo per se, devendo a explicação global resultar de análises de sequências de unidades comportamentais: Séries temporais; Cadeias de Markov3; Matrizes de transição4.
Na tabela 1, identifica-se um etograma que obedece a uma organização funcional, assumindo a habitual abordagem, fundamentada primeiramente nos registos comportamentais de outros autores
e respetiva bibliografia existente (i.e., Unidades de Comportamento e

3 A cadeia de Markov é um processo estocástico caracterizado pelo estado futuro
depender apenas do seu estado atual, sendo que os estados passados não influenciam no
estado futuro.
4

É utilizada para descrever as transições da cadeia de Markov.
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Comportamentos Solitários

Comportamentos Sociais

Comportamentos Parentais

. Alerta: Vocalizações; olhar
para cima e para baixo
na direção da ameaça;
congelamento de atividade;
“vôo” súbito; posição de pé.

. Agressão: Expressão facial
não explicada pelo autor.

. Amamentação: Fêmea
amamenta uma cria.

. Alimentação: ...

. Domínio: ...

. Transporte: ...

. Bocejo: ...

. Genital: ...

. Curiosidade: ...

. Pilofagia: ...

. Esguichadela: ...

. Beicinho: ...

. Frustração: ...

. Mordiscar: ...
. Abraço: ...

Elementos Sequenciais já observados e publicados em contextos idênticos) complementada pelo registo das próprias observações.
Por definição, um etograma nunca está completo, reportando-se o
número de atos observados à função da dimensão do repertório comportamental, da raridade de determinados atos e do tempo de observação.
O registo num etograma termina, quando a frequência cumulativa de novos comportamentos observados em função do tempo tende
para uma assíntota5.
Preliminarmente, é relevante avaliar a concordância intra-observador ou consistência do observador e a concordância inter-observadores, podendo esta ser avaliada por diversos métodos: Correlações6;
Índices de Concordância7; Coeficiente Kappa8.

5 Em matemática, uma assíntota de uma curva C é um ponto ou uma curva de onde os
pontos de C se aproximam à medida que se percorre C.
6 Em probabilidade e estatística, correlação, é qualquer relação estatística (causal ou
não causal) entre duas variáveis dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que
envolva dependência.
7 Índice que mede o grau de concordância de dois ou mais observadores na
interpretação de um determinado resultado.
8 O kappa mede o grau de concordância das avaliações nominais ou ordinais feitas por
diversos avaliadores ao avaliar as mesmas amostras. Os valores de Kappa variam de −1
até +1. Quanto maior o valor de kappa, mais forte a concordância.:
K = O-C / 1-C
O = acordos verificados
C = acordos esperados devido ao acaso Kappa = 1, a concordância perfeita existe.
Kappa = 0, a concordância é aquela que seria esperada ao acaso.

Tabela 1 Exemplo
simplificado de um
Etograma relativo à
observação dos primatas
Saimiri: 3 Unidades
Comportamentais e
respetivos Elementos
Sequenciais em que apenas
o primeiro, a título de
exemplo, tem descrição.
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4. Prospetiva Etológica na Análise de Tarefas
A abordagem procedimental da etologia na observação do comportamento não humano e suas ferramentas, responde à necessidade de,
na área da Interação Humano-Computador, nomeadamente em contextos cuja cultura é muito díspar em relação à da equipa de design
e desenvolvimento (nos nossos casos de estudo, em países em vias
de desenvolvimento, aqui identificados nos artigos [A] e [C]), inventariar Unidades Comportamentais em conjuntos lógicos agregadores de
Elementos Sequenciais. A relevante fase de observação comportamental do ser humano que fundamenta a Análise de Tarefas no Design de
Interação, pode considerar Unidades Comportamentais de alto nível
inerentes à Experiência do Utilizador, nas suas dimensões “Visceral;
Behavioural; Reflexive” (Norman, 2003), não obedecendo apenas a
uma organização funcional mas também sentimental e simbólica,
identificando Elementos Sequenciais exclusivos e relacionados com
cada Unidade Comportamental, fundamentando-se primeiramente
nos registos comportamentais de outros autores e respetiva bibliografia existente e, caso haja necessidade, avaliando preliminarmente a
concordância intra e inter-observadores.
Tabela 2 Exemplo
simplificado de um
Etograma de suporte
à Análise de Tarefas,
considerando as 3 Unidades
Comportamentais da
Experiência do Utilizador
e possíveis Elementos
Sequenciais.

Dimensão Sentimental Dimensão Funcional
(Visceral)
(Behavioural)

Dimensão Simbólica
(Reflexive)

. Estética:

. Objetivos:

. Crenças e Valores:

. Sentidos:

. Dificuldades:

. Grupos Sociais:

. Emoções:

. Tarefas:

. Autoconceito:

O etograma, na área da Interação Humano-Computador, pode pois
constituir-se como uma relevante ferramenta para o designer de interação na fase de Análise de Tarefas, suportando observações imparciais, registos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, com a possibilidade de uma participação faseada de múltiplos observadores num
registo contínuo, favorecendo igualmente a construção de um acervo
comportamental do ser humano em diferentes contextos de Interação
Humano-Computador, potenciando a Experiência do Utilizador.

Kappa < 0, a concordância é mais fraca que o esperado pelo acaso; isto ocorre raramente.
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diseño de una app para la
prevención y asistencia en casos
de acoso y agresión sexual
en festivales de música en españa
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The goal of Stronger fest is to offer a service for those women who
suffer some kind of harassment or sexual assault in the context of
music festivals. Everyone can ask for help to their contact´s network
or to the safety of the event.
This service will focus on a prototyping mobile app that can be
connected with the Smart Watch of the users. The proposal also includes a section of digital signage to announce this application on the
big screens of the festival.
The following task has focused on the study of music festivals in
Spain, although it could also be extended to other areas related to leisure and mass celebrations, as well as other territories.
Likewise, Stronger fest provides information about how to defend
yourself from an aggression and how to act in the case of witnessing one. The information has been collected from the action protocols
that have been carried out by the different festivals organizations.
Furthermore, this prevention and assistance tool will contribute to
the visibility of sexist behavior in these shows in order to raise society’s awareness and take the necessary reeducation measures.
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El objetivo de Stronger fest es ofrecer un servicio para que aquellas
mujeres que sufran algún tipo de acoso o agresión sexual en el contexto de los festivales de música puedan pedir ayuda a su red de contactos y/o a la seguridad del evento.
Este servicio se enfocará en el prototipado de una app móvil que
podrá conectarse con el Smart Watch de las personas usuarias. La propuesta incluye además un apartado de digital signage para anunciar
dicha aplicación a través de las pantallas del recinto.
El siguiente trabajo se ha centrado en el estudio de los festivales
de música en España, aunque también podría extenderse al resto de
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ámbitos relacionados con el ocio y las celebraciones multitudinarias,
así como otros territorios.
Asimismo, Stronger fest proporciona información acerca de cómo
defenderse ante una agresión y cómo actuar en el caso de ser testigo
de una, para lo cual se ha recopilado información sobre los protocolos
de actuación que se han llevado a cabo desde la organización de diferentes festivales.
Igualmente, esta herramienta de prevención y asistencia, contribuirá a
la visibilización de las conductas machistas en estos espacios con el fin de
concienciar a la sociedad y tomar las medidas de reeducación necesarias.

1. Artigo
Los festivales de música se han consolidado como una de las opciones
lúdicas más populares en España. Estos eventos conforman una pequeña comunidad de personas (conocidas y desconocidas) que asisten
motivadas por la compañía y por las actuaciones de sus artistas favoritos/as. Ticketea (2015), una de las plataformas líderes de venta de entradas en España, pone de manifiesto que el número de personas que
acudieron a los cincuenta festivales de música más multitudinarios
del país superó la cifra de 3 millones. “Los festivales de música son,
claramente, una fuente de atracción turística nacional, especialmente entre los más jóvenes, que encuentran una posibilidad económica y
emocionante que vivir junto a sus amigos” (Ticketea, 2015, p.7).
Sin embargo, en estas citas musicales se crea un ambiente idealizado
que en ocasiones no se adapta con la realidad, ya que por muy bucólica
que sea dicha comunidad, esta no es más que una muestra de la sociedad
en la que vivimos, en la que (al igual que ocurre con el resto de espacios)
se perpetúan los roles de género y las actitudes discriminatorias hacia la
mujer, las cuales configuran el grupo de riesgo de ser víctimas de acoso y
agresiones sexuales. En los contextos de ocio que suponen la celebración
de fiestas masivas se da “la “normalización” de un tipo de agresiones
sexuales (tocamientos en conciertos, acoso verbal, etc.) que en determinados ambientes nocturnos gozan de mayor impunidad” (Pacheco, 2016,
párr. 2). Según otra encuesta de Ticketea (2015) realizada a 1.500 personas
cuya última entrada comprada era para un festival de música, el 54%
eran mujeres y el 46% hombres. Aunque los porcentajes están bastantes
igualados, se aprecia un mayor número de asistentes femeninas.
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A priori, parece evidente que todos los festivales de música tienen
que contar con un mínimo de protocolos de seguridad. No obstante,
estas medidas de protección no garantizan la inexistencia de casos de
abuso sexual. En España no es común que los festivales cuenten con
protocolos de actuación concretos para afrontar los casos de violencia machista (al menos entre los más importantes a nivel nacional,
ya que en eventos locales es más sencillo gestionar dichas medidas).
Afortunadamente, existen excepciones, como el Bilbao BBK Live, el
Sónar, el Rototom Sunsplash y el Primavera Sound.
La raíz de la falta de soluciones ante esta problemática, no radica
en la carencia de información o la falta de profesionales trabajando
en la promoción de espacios de ocio libres de agresiones sexuales, si
no la falta de implicación por parte de los organizadores de eventos.
(Valle, 2017, párr.6)
Uno de los argumentos que se dan sobre la escasa participación es la
creencia de que ofrecer estos servicios de ayuda crea una mala imagen
del festival, como apunta Gardiner en una entrevista con Lloyd (2015).
Está comprobado que, cuando sensibilizas al público y ofreces asistencia, las víctimas acuden a buscarla. Ese es nuestro objetivo, pero
podría parecer que ha habido un aumento de las agresiones sexuales.
Ningún festival quiere dar la imagen de ser un evento con problemas
de agresiones sexuales. (Lloyd, 2015, párr.10)
Asimismo, incluso en los festivales que cuentan con medidas de
seguridad, estas no suelen ser efectivas debido a las aglomeraciones,
el tamaño del recinto, o, como se comenta en entrevistas hechas a
personas asistentes, se da el caso de que los/as agentes de seguridad
no intervengan en los incidentes a no ser que estos se consideren lo
suficientemente graves.
A raíz de la problemática presentada, hemos visto necesario realizar un estudio de dicho contexto desde una perspectiva de género
con el fin de ofrecer un servicio digital de prevención y asistencia
de la violencia machista que tiene lugar en los festivales de música.
Para conseguir este objetivo, nos hemos centrado, primeramente, en
la contextualización de la sociedad patriarcal española, además de
la situación actual de los eventos musicales del país, con el posterior análisis de la perpetuación de las conductas machistas en estos
ambientes.
A continuación, se ha profundizado en el diseño centrado en la
persona usuaria para poner en práctica aquellas técnicas de investigación UX que nos permiten conocer las necesidades de dichas personas.
Norman (2016) sentó las bases de estas ideas afirmando que “el diseño
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es la interface entre la tecnología y la persona” (párr.3). Al aplicar estas metodologías, es habitual que se tienda a imaginar una persona
usuaria estándar, que presente aquellas características que se repitan
más frecuentemente entre el público objetivo. González (2013) aboga
por pensar en los “extremos”. Explica que el diseño de un individuo
promedio es una representación artificial que no responde a los problemas reales que pueden originarse en aquellos momentos en los que
resulta más difícil el uso del producto en cuestión. Esta percepción nos
encaja en lo que se refiere a pensar qué funcionalidades debería tener
nuestro servicio. Resulta primordial tener presente aquellas situaciones de emergencia en las que la integridad física de la víctima peligre
y deba pedir auxilio rápidamente. Este caso es, afortunadamente, un
extremo, pero ocurre. Por lo tanto, es de utilidad empezar a diseñar
pensando en la situación de mayor gravedad.
Uno de los ejercicios utilizados para aplicar esta técnica ha sido la
creación de personas y escenarios. Esta práctica ofrece una visión general de los elementos que intervienen en el campo de estudio. En primer
lugar, distinguimos dos tipos de personas: aquella que sufre el abuso
sexual y la que presta ayuda. En lo referente a los escenarios que representan el contexto de uso del servicio ofrecido, realizamos una diferenciación según se traten de espacios más o menos aislados o en los que
se den o no las aglomeraciones. Por último, distinguimos dos niveles de
malestar subjetivo frente a una situación de acoso o agresión.
Asimismo, contamos con apreciaciones obtenidas de entrevistas
personales. Hemos tenido la oportunidad de hablar tanto con personas encargadas de los protocolos de actuación contra abusos sexuales
dentro de los festivales y los puntos violeta del Festivern -Tavernes- y
Farinato Rock -Salamanca-; como con mujeres asistentes a distintos
eventos musicales.
El Festivern, en concreto, es de especial importancia, ya que fue
el primero en implementar un punto violeta (2015) de la mano de
Resistencia Feminista de Valencia, según apunta Carla Castro (comunicación personal, mayo de 2018), integrante de la asociación.
“Digamos que a partir del Festivern, se empezó a mover dentro del
propio movimiento feminista y de los colectivos, la creación de estos
puntos en los festivales o en fiestas masivas”.
Según Castro (2018), la primera experiencia en el Festivern fue bien
recibida por la mayoría del público, aunque no faltaron las críticas y
los insultos.
La primera vez que fuimos, eso sí que está publicado, no sé si eran
50 o 60 incidencias o muchísimas incidencias de solo la gente que
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sí que había ido, que probablemente habría muchísimas más que no
habrían venido a hablar y que sí que estarían pasando. (Castro, comunicación personal, mayo de 2018)
En cuanto al Farinato Rock, Eva Fernández (comunicación personal, marzo de 2018), relata que en la celebración de 2017 no se registraron comportamientos graves, aunque subraya que los comentarios
sexistas, la invasión del espacio personal o los tocamientos son bastante frecuentes en todas las ediciones.
Para el desarrollo de las entrevistas a personas asistentes, se ha
contado con la participación de 5 mujeres de edades comprendidas
entre los 19 y 26 años, las cuales nos han ayudado a comprender de
primera mano sus experiencias en los eventos musicales y los comportamientos misóginos que en ellos se perpetúan.
Igualmente, contamos con datos obtenidos de las estadísticas
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), además de la elaboración de una encuesta
propia. Esta reúne un un total de 239 respuestas y aporta información
sobre los casos de acoso y agresiones más habituales, los lugares donde
se dan con mayor frecuencia, la ayuda que reciben las víctimas, etc. De
las 79 personas que contestaron que sí sufrieron directamente acoso, 71
eran mujeres. En cuanto a la persona agresora, la respuesta mayoritaria
es “hombre” con un 91%. De entre las que manifestaron verse envueltas
en una situación de violencia machista, 36 fueron con un grupo de solo
mujeres o mayoritariamente mujeres; 19 acudieron con igual proporción
de hombres que de mujeres, y a 16 las acompañaron solamente hombres
o un grupo mayoritariamente masculino. En las cifras se observa que la
probabilidad de sufrir acoso y/o agresión sexual disminuye en función de
la cantidad de hombres que compongan el grupo de amistades.
También se preguntó a los/as encuestados/as si el festival ofrecía
información para concienciar acerca de las conductas machistas, a lo
que un 70,7% respondió que no, mientras que el 16,3% apuntó que no
estaba seguro/a. Solamente un 13% contestó con un sí. En lo que respecta a si el evento contaba con los medios para actuar ante un caso
de esta índole, la respuesta “sí” disminuye hasta un 7,1%, aunque la
cantidad de personas indecisas sube a un 46,6%. Apuntar que es más
difícil garantizar si el festival está debidamente preparado si una persona no se ve envuelta en un incidente similar.
Añadir que para la redacción y ejecución, tanto de la encuesta como
de las entrevistas, se ha solicitado ayuda profesional por parte de la
Asociación De Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y violencia de
género (ADAVAS); así como a Irmaber González, voluntaria en Cruz Roja
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Juventud, referente del proyecto de Educación para la Salud y miembro
del Consejo Local y Provincial de Salamanca; y a Irene Gil, también de
Cruz Roja Juventud y fundadora del programa feminista Supervioletas.
Asimismo, para completar nuestro estudio, se han comparado distintas aplicaciones móviles relacionadas con la prevención o concienciación del acoso y agresiones sexuales, además de otras apps de emergencia y las propias de los festivales de música de España, con el fin
de estudiar sus nociones de usabilidad, además del diseño UI aplicado.
Las citadas técnicas de investigación UX nos sirven para traducir la
información obtenida a una solución tecnológica que se materializa,
en nuestro caso, en el prototipado de una serie de pantallas en tres
dispositivos distintos: una app, un Smart Watch y una propuesta de
digital signage como formato de apoyo.
La propuesta de valor principal, como se mencionó en páginas anteriores, es ofrecer un servicio digital de prevención y asistencia para
aquellas mujeres que sufran abuso sexual en los festivales de música. Dicho servicio se enfoca en una app que permite crear una red de
contactos de confianza, los cuales prestarán ayuda y/o avisarán a la
seguridad pertinente, pudiendo localizar a la persona mediante ubicación en tiempo real y a través de un chat o una alerta que se activa
manualmente o por reconocimiento de voz.
En lo que respecta a las principales funcionalidades del prototipo,
es interesante enumerar algunas de ellas. Primeramente, es importante que los datos solicitados en el registro ayuden a reconocer a la
persona a simple vista, como son una foto retrato, aspectos relativos a
su físico y una breve descripción sobre su apariencia.
En este punto se selecciona qué contactos conformarán la red de
confianza a los que mandar o recibir la alerta. Su fin es evitar que posibles personas agresoras se presenten en calidad de ayudantes para
aprovecharse de la situación. Además, como indicaron los resultados
de la encuesta, la mayoría de las personas que agreden son desconocidas para la víctima, por lo que esta puede mostrarse reacia a ser
socorrida por alguien que no conozca de antemano.
En lo referente a las alertas del prototipo, este dispone de distintas formas de aviso ordenadas según la gravedad. Para situaciones
de acoso de bajo riesgo, pero igualmente incómodas, se cuenta con
un chat para comunicarse con las personas cercanas. En casos más
graves, la persona usuaria podrá enviar una alarma a sus contactos,
de manera similar a la app de Trusted Circles. Para realizar dicha acción, se dispone de un botón de alarma que permanece estático en
todas las pantallas en la parte inferior del dispositivo. En cuanto a las
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situaciones especialmente peligrosas, la alarma puede activarse por
voz gracias a una palabra de seguridad que se guarda al registrarse en
la aplicación. Para esto será necesario tener la app abierta en segundo
plano –al igual que ocurre con Shazam.
Cada vez que alguien recibe una alarma, el dispositivo activa una
vibración larga que se detiene cuando la persona interactúa con la
app o con el wearable. Además, en el momento en el que alguno de
los contactos reacciona ante dicha alarma, se envia una vibración al
dispositivo de la persona que activó la alerta.
El Smart Watch cuenta únicamente con las funcionalidades que se
refieren a dar la alerta, suponiendo un dispositivo de apoyo en el caso
de querer dar un aviso y no poder acceder al móvil, o preferir hacerlo
con una mayor sutileza.
Cabe aclarar que mientras que los formatos de digital signage previamente mencionados se engloban dentro de la parte de prevención,
el uso de la app y el wearable está orientado a la asistencia, entendiendo esta dentro del momento en el que se produce el acoso y/o
agresión. Es decir, actuarían en el “durante”, siendo precisa inmediatamente después la ayuda de los puntos violetas, personal médico y/o
seguridad del recinto.
En cuanto a las conclusiones del estudio, sabemos de la posibilidad
de que existan otras múltiples soluciones. Sin embargo, consideramos
que el resultado expuesto es coherente con la información recolectada
y ofrece las funcionalidades que las personas usuarias necesitarán en
un momento tan indeseado.
Asimismo, somos conscientes del enorme compromiso que supondría el lanzamiento de esta aplicación al mercado. Al contrario que
otros servicios (por ejemplo, una app para encargar comida a domicilio), en el que si la solución aportada no es la adecuada o se da algún
fallo durante su uso, las consecuencias no serían perjudiciales para
la persona usuaria (que la comida no llegase al domicilio correcto), a
pesar de la frustración y el enfado. No obstante, en nuestro caso particular, cualquier error podría tener efectos negativos, que podrían, en
el peor de los supuestos, llegar a poner en peligro la vida de la persona.
Es por este motivo por lo que nos hemos esforzado en desarrollar un
proyecto lo más meticuloso posible, de acuerdo con los conocimientos
y los medios con los que contamos. Por otro lado, no es nuestra intención proponer una solución cerrada, pues comprendemos que toda
idea que tenga como fin mejorar el servicio es digna de ser escuchada.
Para concluir, añadir que a pesar de las dificultades que puedan surgir, su mera existencia aportará más a solventar el problema social
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que la ausencia de dicho servicio. Gracias a este se conseguiría una
mayor concienciación de la sociedad, así como un aumento en la seguridad de las mujeres, dejando claro que el acoso y las agresiones
sexuales no deben quedar impunes.
Para más información sobre el presente artículo consultar el trabajo completo en summa.upsa.es
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We take as starting point that: considering throughout the different
technological revolutions, technologies are being related and contribute to Education, what would be the relationship between Robotics
and the new interactive digital media in Education? To address
the issue, we discuss theoretical concepts on Robotics, Education,
and Transmedia, and we present some practical examples of Free
Pedagogical Robotics in a Brazilian elementary school in the development of cognitive artifacts for the production of transmedia narratives. We used the project methodology with 15 students who shared
the productions of transmedia narratives in blogs. Four projects were
developed that used materials in disuse in the construction of the cognitive artifacts of robotics for the production of these narratives. We
identify that increasingly the productions of the transmedia narratives are integrating and interacting with robotic cognitive artifacts
that allow studentes to immerse themselves with different levels of
depth, generating movements, focuses and singular objectives – experiences very close to the real.
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A nossa questão de partida é: considerando que, ao longo das diferentes revoluções tecnológicas, as tecnologias acabaram por se relacionar
e contribuir para a Educação, qual seria a relação entre a Robótica
e os novos media digitais interativos na Educação? Para abordar a
questão, discutimos os conceitos teóricos sobre Robótica, Educação e
Transmedia e citamos alguns exemplos práticos de uso da Robótica
Pedagógica Livre em uma escola de ensino básico brasileira no desenvolvimento de artefatos cognitivos para a produção de narrativas
transmediáticas. Foi utilizada a metodologia de projetos com 15 estudantes que compartilharam as produções das narrativas transmediáticas em blogs. Foram desenvolvidos quatro projetos que utilizaram
materiais em desuso na construção dos artefatos cognitivos de robótica para a produção dessas narrativas. É possível identificar que cada
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vez mais as produções das narrativas transmediáticas estão integrando e interagindo com artefatos cognitivos robóticos que permitem aos
estudantes uma imersão com diversos níveis de profundidade, gerando movimentos, focos e objetivos singulares – experiências bem próxima do real.

1. Introdução
Chegados ao atual momento tecnológico, que possibilita a interação
em oposição à passividade que caracterizava os anteriores media, somos confrontados com a capacidade de intervenção ativa. É o caso,
por exemplo, de blogs ou vlogs: qualquer sujeito, com acesso e domínio
mínimo das tecnologias digitais, pode apropriar-se e expor a sua “voz”.
Antes da Web 2.0, os media ofereciam pouca margem para a participação coletiva na produção. Jenkins (2010) enfatiza tanto a necessidade desse caminho de abertura pelos/aos media e transmedia quanto
(Jenkins, 2003;2006;2007;2010) alerta para o conceito de convergência
dos media. Os atuais media permitem o transmedia, isto é, permitem
que o mesmo conteúdo principal (acrescido de conteúdos secundários
– derivados do principal) migrem e circulem por diferentes plataformas. O que distingue o transmedia é a capacidade de convergir interativamente entre media, contrapondo-se à situação anterior em que
estaríamos no domínio da adaptação ou, mesmo da remediação (remediation, Bolter & Grusin, 1999). Nesse contexto de abertura, Jenkins
(2010, p. 8) cita o YouTube, que proporcionou o contato com produções
antes de difícil acesso, abafadas por meios de comunicação de massa,
sob estruturas de exclusão.
Dessa forma, a educação proporciona o elo de ligação com o transmedia ao dar voz, ao emancipar os sujeitos pelo processo de ensino-aprendizagem, ou seja, de coadjuvantes os sujeitos passam a ser protagonistas do processo.

1.1. (Trans)media e Educação
Só por si, os media digitais não implicam um movimento de aprendizagem, contudo, não podemos ignorar a capacidade de criar condições para que o sujeito se inclua no processo de produção.

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  207

Tomamos, pois, como base, a perspectiva crítica de educação, que
exige de nós uma postura crítica e de curiosidade. De acordo com
Freire (1996), uma das tarefas da prática educativa progressista é desenvolver a curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, que não diviniza
nem diaboliza as tecnologias, mas toma-a numa perspectiva reflexiva
e questionadora.
Dessa forma, a inserção dos media no processo de ensino-aprendizagem, na e a partir da sala de aula, não deve limitar-se aos modos
técnicos do seu uso, mas, antes, deve apoiar-se também em questões
éticas, cognitivas e sociais. Assim sendo, parte-se do pressuposto de
que a escola já reconheceu o seu papel na abordagem do universo
mediático como parte do seu currículo. Segundo Tosta (2014), a escola
não pode deixar de notar que os estudantes in-corporam ritualmente
os equipamentos dos media, exigindo a construção (reconstrução) de
outros olhares e práticas escolares. Não podemos, pois, desconsiderar que os artefatos tecnológicos são ritualmente apropriados pelos
jovens, em diferentes idades, de diferentes modos, em diferentes contextos sociais e culturais; isto é, nem todos acedem da mesma forma,
sendo certo que todos acabam por o fazer (mesmo que seja não o fazendo, por impossibilidade de acesso).
Para Papert (1993), os ambientes de aprendizagem devem oferecer
de forma produtiva modelos para se pensar. Ou seja, a cada revolução
tecnológica verifica-se que é alterada a forma como percebemos o
mundo e nos percebemos a nós próprios. Alterando-se a forma como
nos pensamos/representamos o (e no) mundo, alteram-se (mais
uma vez) os modelos de aprendizagem enquanto sustentáculos de
formas produtivas de modelos para se pensar. Na quarta revolução
tecnológica, estamos perante novos modelos a serem fornecidos pelos (e para os) ambientes de aprendizagem emergentes. As formas
criativas de existência dos media digitais devem implicar, assim,
práticas educativas dinâmicas que trabalhem de forma crítica tanto
os próprios media como as diversas situações do seu uso social, contextualizando-o. No trabalho com o (trans)media, pode abranger-se
a construção textual (tomando, aqui, texto na acepção mais ampla,
nas várias expressões que pode assumir), os seus recursos dialógicos e interativos, a relação pressuposta entre destinador e destinatário, valores inscritos, entre outros aspetos que levem em conta o
seu modo de produção. No trabalho com situações de uso social, é
necessário propor formas de entender, mas também de questionar
a sua circulação como reflexo da organização social contemporânea,
assim como meio de novas influências. A seguir iremos discorrer
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sobre algumas práticas educativas dinâmicas que podem proporcionar o trabalho de forma crítica discutido.

2. Robótica, Jogos e (Trans)media
Com o avanço cada vez mais rápido das tecnologias, podemos observar a convergência das diversas áreas de conhecimento e de vários
recursos tecnológicos que propiciam a produção e difusão do conhecimento. Como exemplo, na área da Robótica, sublinhamos os jogos,
os recursos dos media em movimentos transmedia, contribuindo para
uma nova produção e difusão de conhecimento.
Com a popularização dos jogos em 3D (tablets e smartphones), dos
aplicativos que permitem a visualização de espaços em 3D (como, por
exemplo, museus) e realidade aumentada (AR), também surgiram artefatos robóticos coadjuvantes da integração e interação com esses
softwares. Esses artefatos – reconhecidos como cognitivos – como, por
exemplo, joystick’s, óculos de realidade virtual (RV), luvas biônicas, entre outros, têm como objetivo auxiliar a proximidade dos sujeitos nas
experiências vivenciadas reais, ou seja, permitem a imersão (Murray,
1997) nos jogos, nas narrativas digitais, nas personagens dos aplicativos e nos espaços de ensino e aprendizagem, por forma a que possam
interagir e protagonizar experiências (de aprendizagem) vivenciadas.
Para chegarmos a essa constatação, partimos dos conceitos de
Jenkins (2009, pp. 47) que afirma que a “narrativa transmediática refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência
das médias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores
e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”.
Cada vez mais os produtores/consumidores ou prosumidores
(Toffler, 1970) – acedem a narrativas transmediáticas, principalmente
vídeos que integram diferentes tipos de tecnologia. Os produtores dessas narrativas transmediáticas abrangem diferentes níveis de imersão que são alcançados conforme os media vão sendo integrados num
ou mais artefatos. Assim, cada nível aciona alternativos processos de
interação que estão integrados a determinados “artefatos cognitivos”
(César, 2013, pp. 50-52) de robótica.
Dessa forma, é possível que diferentes sujeitos alcancem variados níveis de imersão (com diferentes níveis de profundidade) numa
narrativa em vídeo e/ou texto verbal, gerando focos, movimentos e
objetivos diversos de imersão, pois os artefatos cognitivos de robótica
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permitem que um ou mais sujeitos mergulhem de forma única/subjetiva nas diversas camadas de imersão.
É importante ressaltar que cada artefato cognitivo de robótica
possui a sua própria característica e pode integrar outros artefatos,
ou seja, numa narrativa transmediática é possível utilizar óculos de
realidade virtual e/ou joystick e/ou luva biônica e/ou outros artefatos
capazes de propiciar aos sujeitos imersões que se aproximam de experiências reais.
Essas experiências com a Robótica Pedagógica Livre (RPL), segundo
César (2009, 2013), propiciam interação, cooperação e aprendizagem
coletiva; formas lúdicas de relacionamento entre estudantes e destes
com o conhecimento; criatividade no processo de desenvolvimento
do artefato; raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para controle de mecanismos; planeamento e organização de
projetos; democratização do conhecimento; construção de conceitos
disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, pluridisciplinares e transdisciplinares – ligados à Física, à Matemática, à Geografia,
à História, à Arquitetura, às Ciências Sociais e às demais áreas do conhecimento. O que caracteriza a Robótica Pedagógica Livre é o uso de
kits educacionais e softwares livres, uso de materiais reciclados e outros que valorizam a construção livre e aberta de artefatos, sem dependência de empresas privadas.
Dessa forma, vamos exemplificar como a RPL está integrada às
produções das narrativas transmediáticas.

2.1. Algumas experiências
O trabalho contou com a participação de 15 estudantes do ensino
fundamental I e II (6 a 14 anos de idade), foram desenvolvidos projetos de Robótica Livre cujo registro das atividades e a publicação dos
resultados foram disponibilizados pelos próprios estudantes em blogs
– produção transmediática. Os projetos desenvolvidos numa escola
pública municipal de Uberaba teve como objetivo a integração entre
a robótica e a Matemática, a Física, a Biologia, entre outras áreas de
conhecimento, além da emancipação sócio digital e a consciencialização sobre as questões ambientais, como, por exemplo, a utilização de
maneira adequada de materiais em desuso nos projetos e os descartes
desses materiais de maneira adequada.
É importante destacar que não houve processo de seleção prévia
dos estudantes que participaram nos projetos de robótica, pois cada
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projeto foi desenvolvido para ser apresentado na semana do conhecimento (evento que consta do calendário escolar da Secretaria de
Educação de Uberaba – Minas Gerais – Brasil). Os estudantes interessados participaram de maneira voluntária.
No desenvolvimento dos projetos de robótica livre foram utilizadas
as seguintes etapas metodológicas propostas por César (2013, pp. 151155): 1 – Sensibilização, 2 – Temas geradores, 3 – Formação Básica, 4 –
Experimentações, 5 – Planeamento dos projetos de RPL, 6 – Montagem,
7 – Multiplicação e 8 – Avaliação. Os estudantes partilharam os seus
projetos dos artefatos cognitivos de robótica desenvolvidos com materiais em desuso e que integraram nas suas narrativas transmediáticas; passaram de meros espectadores a protagonistas no processo de
produção transmediática.
Foram desenvolvidos 4 projetos de RPL:
1 – Casa do futuro sustentável (data – 08/2016 até 10/2016): O objetivo
deste projeto foi criar um protótipo de uma casa sustentável. Foram utilizadas garrafas pet para a construção da base e estrutura do protótipo
da casa; o telhado foi coberto com terra e plantas para manter o clima/
temperatura interna da casa agradável; uma Interface de Hardware
Livre (IHL) arduino, sensores de humidade de solo e de temperatura,
válvula solenóide para vazão ou bloqueio de água (em desuso) e um
repositório/recipiente para armazenar a água da chuva foram utilizados para o processo de irrigação dos jardins e climatização da casa.
Funcionamento: a água da chuva era conduzida pelas calhas da casa
e armazenada num repositório/recipiente; os sensores de humidade e
de temperatura eram monitorados pela IHL arduino quando identificavam baixa humidade e/ou altas temperaturas; a válvula solenóide era
acionada libertando a água do repositório/recipiente de acordo com as
variações de humidade e/ou temperatura para irrigar as plantas distribuídas pelo jardim, ao redor e no telhado da casa – este projeto foi vencedor na semana do conhecimento da escola, apesar dos estudantes não
terem terminado totalmente a casa (conseguiram fazer a estrutura da
casa, colocaram os sensores, repositório/recipiente e válvula solenóide
nos locais apropriados, mas faltou a integração e programação da IHL
com os sensores e demais componentes, pois ainda estavam apre(e)
ndendo os comandos específicos da linguagem de programação). Mais
detalhes em: http://projetocasadofuturo.blogspot.com.br/2016/10/;
2 – Árvore de natal sustentável (data – 12/2016): O objetivo deste projeto
foi criar uma árvore de natal sustentável. Foram utilizadas garrafas pet,
led’s (Diodo Emissor de Luz), fios, componentes electrónicos e outros materiais encontrados no lixo; uma IHL arduino para programação e gestão
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dos led’s. Neste projeto os estudantes estavam mais avançados na linguagem de programação e o ritmo na lógica desenvolvida foi rápido, pois
muitos estudantes apropriaram-se com certa facilidade da programação. É importante relatar que além da formação em linguagem de programação para arduino, os estudantes participaram de minicurso para
identificar e calcular valores das resistências dos led’s; para consciencialização ambiental os estudantes foram levados ao “ferro velho”, com o
propósito de identificar e separar os materiais e componentes electrónicos que seriam utilizados no projeto. Construção: as garrafas pet foram
fixadas numa haste de alumínio e fios em desuso de um pisca-pisca,
foram utilizados para levar os led’s até o interior de cada garrafa; componentes electrónicos foram soldados para serem interligados à arduino;
pequenos grupos de estudantes (5 grupos de 3 estudantes cada) fizeram a
programação de sequências diferentes de acendimento dos led’s (como,
por exemplo, a programação de acender todos os led’s e depois de um
determinado tempo apagá-los, ou acender alternadamente cada led no
interior de determinada garrafa pet da árvore); os programas produzidos
por cada grupo foram agrupados num único programa e este armazenado na IHL arduino para demonstração da sequência lógica desenvolvida.
Verificar a produção da narração transmediática em: http://projetocasadofuturo.blogspot.com.br/2016/12/;
3 – Artefato cognitivo robótico sustentável para apresentação de hologramas em smartphones (data – 10/2017 até 11/2017): o objetivo deste
projeto foi criar um artefato cognitivo robótico sustentável para apresentar hologramas em smartphones sobre a biodiversidade no período
Cretáceo. Foi utilizado o programa de conversão e criação de vídeo ou
imagem Holapex Hologram Video Maker – para smartphones – que reflete a imagem ou vídeo do smartphone e permite a visualização em
3D a partir de um artefato cognitivo robótico colocado sobre a tela/display do smartphone; outros materiais foram usados para a confecção
do artefato, como a capa de cd-rom, fita adesiva e um smartphone para
reprodução da imagem ou vídeo. Construção: os estudantes envolvidos
cortaram a capa de cd-rom – a partir de um layout em papel que foi
estudado (via Internet) e desenvolvido pelos estudantes – no tamanho
e formato das laterais da pirâmide predefinida; em seguida, colaram
os lados para a construção da pirâmide de acordo com o tamanho da
tela/display do smartphone; os estudantes ensaiaram vários testes com
smartphones e materiais para a construção da pirâmide até alcançarem um padrão funcional entre o artefato e a imagem ou vídeo; utilizando o aplicativo Holapex Hologram Video Maker, os estudantes criaram algumas imagens e vídeos em 3D para apresentarem a forma de
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holograma no smartphone, como, por exemplo, o animal pré-histórico
Uberabasuchus Terrifcus – projeto apresentado na semana do conhecimento da escola. A produção da narrativa transmediática pode ser
visualizada em: http://projetocasadofuturo.blogspot.com.br/2017/.
4 – Projetor sustentável de imagens, vídeos, jogos, filmes, entre outros
para smartphones (data – 10/2017 até 11/2017): O objetivo deste projeto foi
criar um artefato cognitivo robótico sustentável para projetar imagens,
textos e vídeos a partir de smartphones sobre a história de UberabaMG-Brasil. Foram utilizados os seguintes materiais para a confecção do
artefato: fita adesiva, tesoura, caixa de sapatos, tinta preta, lupa e um
smartphone. Construção: os estudantes envolvidos no projeto começaram por pintar de preto o interior a caixa de sapatos; seguidamente
marcaram e cortaram um círculo no local – na frente da caixa – onde
inseriram a lupa; removendo o cabo da lupa, inseriram-na no orifício
cortado e prenderam a lente com a fita adesiva verificando que não
existia nenhum ponto de entrada de luz; utilizando o brilho da tela/
display do smartphone na máxima potência, colocaram o smartphone
no interior e fundo da caixa, certificando-se que encontravam o foco e
posição ideal da imagem a ser projetada na parede. Dado que a imagem aparecer invertida, é necessário virar o smartphone e a imagem
vai ficar de cabeça para baixo – travando a imagem no modo paisagem
(deitado) utilizando o aplicativo Ultimate Rotation Control (ou similar).
É importante lembrar que os estudantes estudaram (via Internet) e fizeram vários testes com smartphones e materiais para a construção
do projetor até chegar a um padrão ideal de funcionamento; projeto
apresentado na semana do conhecimento da escola. Neste projeto os estudantes compartilharam a produção da narrativa transmediática em:
http://uberabafeiraconhecimento.blogspot.com/.

3. Considerações Finais
Do exposto acima, é importante destacar que cada produção transmediática é específica – muitas vezes coletiva (cooperada e/ou colaborativa). Com o avanço tecnológico vários artefatos cognitivos de
robótica desenvolvidos vêm permitindo a integração e interação nas
narrativas trasmediáticas e proporcionando experiências singulares
(bem próxima do real) no processo de imersão – em diversos níveis
da narração – no nosso mundo e no dos outros sujeitos de maneira
individual e/ou coletiva.
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Passamos – há pouco tempo – de apenas espectadores, coadjuvantes dos (trans)media de massa para protagonistas, ou seja, ao mesmo
tempo produzimos e consumimos o que desenvolvemos e divulgamos
no YouTube, em aplicativos para smartphones, no Facebook, em blogs,
entre outros – nós somos os (trans)media.
Por fim, gostaríamos de salientar que para desenvolver um artefato
cognitivo robótico e as narrativas transmediáticas, os estudantes têm
que ver sentido sobre o que estão construindo e serem protagonistas
no processo de ensino-aprendizagem. Aprender não é só memorizar
informações, é necessário refletir sobre elas, relacioná-las e ressignificá-las, pois a construção cooperada e colaborativa do artefato auxilia
a emancipação dos estudantes (cada estudante com a sua limitação) –
que ocorre o tempo todo no processo de aprendizagem, independente
da idade e de questões socioculturais – da apropriação de informações
à ressignificação das experiências vivenciadas. Quando os estudantes
compartilham informações entre eles, esse processo auxilia a produção e democratização do conhecimento, principalmente na construção de conceitos científico-tecnológicos.
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diseño y escuela: retos y cocreación
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Abstract

Educación, sentido
crítico, objeto
especulativo, diseño de
experiencia, ágora

The artistic discipline of design has historically been a meeting of
knowledge in which interesting binomials have been generated.
Conceptual nodes such as: form-power, idea-form, function-form,
creativity-utilitarianism ... A transverse and dynamic space that
shapes us a constant redefinition of the notion of design in relation
to context-reality. This inherent property of design, as a “catalyst of
realities”, induces us to question what design approach should be
adopted by design schools, or rather, what critical sense and learning
methodologies make up the contemporary design- school framework.
The following communication wants to open a reflection about how
the design has been transformed, acquiring new labeling propitiated
by the technology and the network market, but also trying to rescue
those values that give it entity as a discipline. While in the current
classroom are common terms such as transition design, experiential
design, design for social innovation, emotional design or simply design thinking, perhaps we must ask what is the design present and
where we must deposit the efforts from teaching. What changes do
we have to face and how do we have to manage them? The main idea
is to be able to approach a common scenario in which they dialogue
and hybridize critical thinking with speculative processes, giving rise
to a basic positioning to understand and produce meaning through
the object-design. From reference blocks, and from some samples of
ESDAP Catalunya works, a conceptual map will be drawn that interweaves the connections of a “post-utilitarian” and network framework: experience, speculative processes and frame of significations.
How would the teaching and practice of design evolve to better respond to current changes and the challenges of the 21st century?
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Resumen
La disciplina artística del diseño ha constituido históricamente un
encuentro de conocimientos en los que se han generado interesantes
binomios entre nodos conceptuales como forma-poder, forma-idea,
función-forma, creatividad- utilitarismo…Un espacio transversal y
dinámico que nos moldea una constante redefinición de la noción
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diseño en relación con el contexto-realidad. Esta propiedad inherente del diseño, como “catalizador de realidades”, nos induce a cuestionarnos qué enfoque proyectual deben adoptar la escuelas de diseño, o mejor dicho, qué sentido crítico y metodologías de aprendizaje
configuran el marco del diseño-escuela en clave contemporánea. La
siguiente comunicación quiere abrir una reflexión alrededor de cómo
el diseño se ha ido transformando, adquiriendo nuevos etiquetajes
propiciados por la tecnología y el mercado en red, pero también intentando rescatar aquellos valores que le dan entidad como disciplina. Si bien en el aula actual son habituales términos como diseño de
transición, diseño experiencial, diseño para innovación social, diseño
emocional o simplemente design thinking, quizás debemos preguntarnos cuál es el presente del diseño y dónde hay que depositar los
esfuerzos desde la docencia. ¿Qué cambios tenemos que afrontar y
como canalizarlos? La idea principal es poder acercarnos a un escenario común en el que dialogan y se hibridan el pensamiento crítico con
procesos especulativos, dando lugar a un posicionamiento base para
comprender y producir significado a través del objeto-diseño. A partir
de bloques referenciales, y de algunas muestras de trabajos finales de
ESDAP Catalunya, se dibujará un mapa conceptual que entreteja las
conexiones de un marco “post- utilitario” y en red: experiencia, procesos especulativos y marco de significaciones.
¿Cómo habría de evolucionar la enseñanza y la práctica del diseño
para responder mejor a los cambios actuales y los retos del siglo XXI?

1. Introducción
Hace ya más de 15 años de la publicación de un buen número de textos paradigmáticos (Schmitt 1999; Norman 2004; Gobé 2010; Berganti
2009) para la gestión del diseño y la gestión de marca en general. Cada
uno de ellos, desde su perspectiva, sintetizó tendencias emergentes
en aquél momento que se consolidaron y pasaron posteriormente a
formar parte de los presupuestos más básicos en diseño y comunicación. Hoy en día no representa ninguna novedad afirmar que las
marcas aspiran, con sus productos, a ofrecer experiencia de consumo
singulares y únicas, diferenciadas de la competencia y significativas
para los consumidores. Por otra parte, que las emociones y las experiencias se encuentren en un primer plano no ha conllevado que ni
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las marcas ni el diseño sean una entelequia –es decir, el resultado de
una retórica que gire alrededor de cuestiones emocionales abstractas y desconectadas de la realidad-. Al contrario, éstas han tenido que
recurrir al diseño, que ha devenido una herramienta imprescindible
para determinar la configuración formal de los productos, los materiales utilizados, el packaging, los espacios, etc. Se podría afirmar, por
tanto, que la tarea del diseño en los años recientes no ha sino sólo la
de representar sino también la de contribuir a crear experiencias o,
mejor dicho, a dar forma a dichas experiencias.
Por otro lado, en clave histórica, hemos presenciado durante el siglo XX como ha ido evolucionando el concepto de utilidad en el marco del arte y diseño. Analizando esta transformación, también como
un modo de aprendizaje de conocimiento, podemos trazar un arco
sintético que se inscribe entre las directrices de la Bauhaus (forma/
función), el arte de vanguardias y sus ready-made (concepto/idea), la
postmodernidad (cuestionamiento del utilitarismo), la sociedad líquida de Zygmunt Bauman (diseño como debate), y en una última fase
la sociedad-red (ética e interacción). El oxímoron evocado por el título
La utilidad de lo inútil (Ordine, 2013) nos describe la idea de utilidad
de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier
finalidad utilitarista; y quizás en esta lógica encontramos alguna de
las respuestas para hacer visible la hibridación entre producción de
experiencia, diseño y procesos de significaciones.
En paralelo, nos es obligado entender cuáles son los canales de construcción de significados en un mundo-red, en un espectro de ubicuidades e identidades digitales que discurren en el Internet de las Cosas,
en un nuevo modo de relaciones que combina presencia y red, acción
real y contenidos virtuales (Latour, 2005). Un desdoblamiento de realidad en el que consumidor y productor se funden para retroalimentar
la creación de experiencias entre lo real y lo virtual. En definitiva, la
constitución de procesos de diseño a través de la intersubjetivización, la
participación en línea y la generación de espacios simbólicos.
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2. Procesos de experiencia

2.1. Cocreación
En la pasada edición de la Barcelona Design Week 17, el diseñador y
antropólogo Joan Vinyets nos afirmaba: “si tenemos que diseñar soluciones, lo tenemos que hacer con las personas implicadas, que van
a ser los usuarios de aquella solución” (Ortiz & Serra, 2018). Detrás
de esta premisa podemos intuir como la noción cocreación es uno
de los pilares del diseño actual, ya sea como metodología de trabajo y/o como proceso de aprendizaje en el que el diseñador se forma.
Siguiendo esta tónica, Ezio Manzini nos recuerda que el conocimiento
y las herramientas deben ser desarrollados por expertos. Es por eso
que se necesita educación en diseño, pero probablemente sea necesario reconsiderar cómo se enseña el diseño. Los diseñadores deben
desarrollar su capacidad para ver y visualizar estructuras complejas
(Manzini, 2015). Esta voluntad de mezclarse con la realidad, de participar en el desarrollo proyectual a través de la experiencia significa desplazar la figura del diseñador en un estadio de mediador, generando
nuevas conexiones y promoviendo la implicación de los usuarios; una
aproximación que más allá de un objeto de diseño se relaciona con la
idea de empoderamiento: con la participación comunitaria, la toma
colectiva de decisiones, el buen gobierno, la idea de plena ciudadanía
o la democracia (San Pedro, 2006). Algunas de estas prácticas se materializan en proyectos como WDF-We don’t fit1 (Vallvé, 2017): proyecto
de diseño de la especialidad de moda basado en la creación de piezas
para cuerpos disidentes, o Diferentemente2 (Blasco, 2017): proyecto de
diseño gráfico que interpela al usuario como toma de conciencia.

2.2. Intersubjetivización
Vivir y trabajar en red, en relaciones ancladas en la ubiquidad, nos
plantea nuevas estrategias de comunicarnos en las que se sobreponen

1

https://vimeo.com/esdap/wdf (consulta 14/04/2018)

2

https://vimeo.com/233471633 (consulta 11/02/2018)
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múltiples capas de información. Un océano de datos e interacciones a
tiempo real que devienen relaciones mediadas por la interfaz y el diseño ésta. Como nos señalaba Manuel Castells (2012) el “espacio de la
autonomía” es donde se cristalizan las transformaciones sociales, es el
punto de fusión entre el espacio urbano y el ciberespacio. Esta realidad,
híbrida, define nuevas identidades y formas de interacción que posibilitan al usuario como contribuyente de contenidos, convirtiendo la red
en una especie de ágora orgánica. No obstante, los servicios en que se
desarrolla la comunidad de nativos digitales (Prensky, 2012) tienen varias fisuras de corte ético provenientes de la arquitectura empleada por
las grandes corporaciones (Lanier, 2014), otra característica que define
el marco de actuación del diseño actual. La convergencia del espacio
físico y virtual vivido desde la experiencia individual y la identidad en
red se desarrolla en un proceso dialógico e intersubjetivo. De la misma forma que Alfred Schutz (1972) identificaba ya el diseño como una
práctica intersubjetiva que jamás tenía lugar fuera del contexto de su
relación con la acción de otros, Nicolas Bourriaud (1998) basa su estética relacional en la inevitable construcción de nuevas significaciones a
partir de las interacciones entre individuos. Por lo tanto, la figura del
semionauta-diseñador se va consolidando y mezclando en una estructura que tuvo fértiles orígenes en el programa de artes liberales de los
nuevos planes de estudio del diseño del Nuevo Bauhaus: comunicación,
construcción, toma de decisiones y sistematización. Ahora también en
red y revalorizando la experiencia en primera persona.

3. Estadios de experiencia
A lo largo del s. XX, el capitalismo industrial dio lugar a un creciente
protagonismo de la producción cultural. Como señaló Denzin (1991) en
una afirmación que hoy en día sigue vigente, actualmente la producción cultural es la forma predominante de actividad comercial y abraza todos los aspectos de nuestra vida, hasta el punto que toda nuestra
existencia se encuentra mercantilizada. Hoy en día nos encontramos
inmersos en un gran número de experiencias de vida mercantilizadas. Y, a su vez, los viajes, las visitas teatralizadas a museos, las experiencias gastronómicas, etc, han abierto la puerta a un aumento del
protagonismo del diseño en la vida cotidiana.
Así, incluso se podría proponer (Vidal, 2015) que uno de los retos
del diseño consiste hoy en día en dar respuesta a la cuestión de cómo
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puede contribuir a crear experiencias vividas como auténticas y personalizadas y que ayuden a establecer una conexión emocional entre
los objetos y sus usuarios o, dicho de otro modo, entre los productos
y los consumidores. En este sentido, se puede observar que el diseño,
en el marco de la cultura de consumo, lleva a cabo la construcción de
unas experiencias cada vez más elaboradas y que integran, hoy en día,
diferentes etapas o estadios (Press & Cooper, 2009; Vidal, 2017).
En un primer momento, el diseño orientado al usuario dio lugar al
desarrollo de productos y servicios que tenían como objetivo proporcionar experiencias de consumo significativas. Se trataba de proponer productos y servicios que comportaran un significado específico y
ajustado al perfil de cada usuario.
En una segunda etapa, el diseño previó el ciclo de uso de los productos. Este hecho comportó que se llevaran a cabo el estudio y la
coordinación de todas las fases en el ciclo de uso de un producto, ya
fuera la presentación, la distribución o el servicio de posventa. Todo
ello dio como resultado el desarrollo de la experiencia integral de uso.
En un tercer momento, se acentuó la coordinación de todos los
elementos a la hora de diseñar el producto o servicio. Esta etapa vino
caracterizada por la complejidad, es decir, por el desarrollo de formas
de consumo cada vez más complejas que integraban el producto, los
servicios y la comunicación. Así, los parques temáticos, por ejemplo,
dieron lugar a un consumo multisensorial e interactivo.
Actualmente, ha tomado protagonismo un diseño orientado hacia
la personalización de las experiencias de consumo. En este sentido, se
han utilizado cada vez más las tecnologías digitales y los datos masivos para maximizar las posibilidades de personalización. Esto ha dado
lugar a experiencias que incorporan un supuesto componente «creativo» mediante experiencias personalizadas, activas y participativas,
en las cuales el usuario se convierte en el protagonista. Esta cuestión
corre pareja al modo cómo es posible pensar hoy en día los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Así, como se ha podido observar en los proyectos descritos anteriormente, el desarrollo proyectual a través de la experiencia favorece la aparición de un acontecimiento educativo como práctica intersubjetiva que permite efectuar un verdadero aprendizaje que va más
allá de la mera adquisición de una serie de pericias técnicas. Se trata,
en definitiva, de producir un auténtico acontecimiento educativo en el
que lo pedagógico aparezca anudado con la experiencia vital, ya que las
prácticas pedagógicas no pueden sino deben considerarse desde una
perspectiva vital y experiencial.
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4. Debate: el ágora como espacio común
En el devenir del arte y el diseño a lo largo del siglo XX hay dos momentos que nos parece interesante tener en cuenta para entender y
dar enfoque a las reflexiones sobre el papel de estas disciplinas creativas y la evolución de las metodologías de formación para describir
y relatar el momento actual. Espacios de fractura e hibridación que
como estamos describiendo son a la vez que el hilo conductor, los puntos de interés de esta trabajo y como explicaremos a modo de hipótesis
conclusión, el motor de la línea de investigación que nos interesa.

4.1. Primera fractura: creatividad vs utilitarismo
Las primeras décadas del siglo XX, fueron momentos estimulantes, de
cambio, de revisión y de confrontación. La Gran Guerra fue una de las
primeras consecuencias de la confrontación de poderes ancestrales
con las nuevas fórmulas ideológicas y organización social surgidas
de la ilustración y la revolución industrial que desembocaron en la
organización del estado moderno con la base ideológica marxista de
la sociedad de clases, construcción que, en algunos territorios más que
otros, desterró los valores ancestrales del antiguo régimen.
¿Cuál era el papel del artista en este nuevo escenario social? El
artista ya no era el garante de la representación del poder, deslocalización social del papel del artista, que en muchos casos, de hecho los
más innovadores, se alinearon con los movimientos revolucionarios
que llevaron a cambios sociales y confrontaciones hasta llegar en la II
Guerra Mundial. Momento de innovación en el lenguaje artístico que
en una primera fase desarrolla “el arte por el arte” que evolucionará
en el periodo de las vanguardias artísticas, el artista desaprende el
oficio y construye un lenguaje universal. En este periodo será cuando
Marcel Duchamp plantea sus ready-made (1913-1917), nos dice también “Digo simplemente que el arte es un engaño”, son actitudes que
confrontan al arte con el arte, con su papel social, con su necesidad,
con su función en el contexto. Es una confrontación fértil, crítica que
llevará años más tarde al arte conceptual: la idea es arte. Se define el
compromiso crítico del artista y la capacidad política del arte.
¿Dónde situamos el punto de fractura? En el cambio de concepto de
función del arte, la utilidad ancestral otorgada al artista: la representación del poder, deja paso a una noción de utilidad ligada a la industria y la producción de objetos, posición que dio soluciones materiales
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al debate teórico que llevo al estilo internacional. En la paradigmática
escuela alemana Bauhaus esta fractura supuso una confrontación en
la manera de entender el proceso de transmisión de conocimiento.
Confrontación que se produjo entre el profesor Johannes Itten, ligado
a las tendencias de conocimiento creativo artístico-holístico y el profesor Walter Gropius quien defendía las metodologías de aprendizaje
que recogían el concepto de creatividad ligada a la tradición del oficio artesanal y el conocimiento técnico-artístico ligado a la función,
en definitiva recogió el testimonio del “Arts and Crafts” inglés, donde
hibridaban los nuevos medios mecánicos y los conocimientos tradicionales de formación de las artes liberales. Años más tarde su heredera, la Escuela de Ulm someterá los principios de función artística a
las demandas específicas del proceso industrial y del conocido como
estilo internacional que pondrá la forma al servicio de la función y
articulará las bases teóricas del disciplina artística del diseño.

4.2. Segunda fractura: creatividad vs postutilitarismo
El año 1980 tuvo lugar la primera Bienal de Arquitectura de Venencia,
su comisario Paolo Porthogesi la tituló: “La presenza del passato. La
starad novissima”. Fue un punto de inflexión donde se cuestionó el
estilo internacional, la forma dejó de estar sometida a la función e
inició un recorrido hacia la idea, a veces banal, a veces social, a veces decorativo,… a veces inútil. La confrontación, el debate, se produjo
entre los defensores de los principios de la modernidad (Habermas,
1988) y los defensores del nuevo contexto dense se dibujaba la postmodernidad (Baudrillard, 1987). ¿Dónde situamos el punto de fractura? De nuevo en el cambio de concepto de función en este caso de la
disciplina artística del diseño. Momento en el que el postutilitarismo
empieza a reformular las metodologías de aprendizaje y da respuesta
a la crisis de los valores éticos y estéticos de la modernidad. Este es el
punto donde el ágora como espacio de transmisión de conocimiento
retoma presencia y con ella las nuevas metodologías de aprendizaje
tienen presencia. Empiezan a convivir experiencias que se encuentran
en el espacio común de las ideas, un ejemplo válido como material de
análisis: dos proyectos con el objetivo de rediseñar carros y funcionalidades distinstas. El proyecto del artista Krzysztof Wodiczko Homeless
vehicle project (1988): Wodiczko rediseña un carro-casa portátil con la
finalidad de dar visibilidad a un problema de carácter social, el aumento de las personas sin techo que viven en la calle. El proyecto IDEO
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Shopping Cart (1999): proyecto con la finalidad de rediseñar un carrito
de supermercado desde una agora-interdisciplinar del MIT, la puesta
en escena del design thinking. El interés es analizar, explorar y describir diferentes escenarios, casos de estudio, donde se están produciendo procesos de transformación hacia las nuevas formas y maneras de
transmisión de conocimiento. Lugares donde se diseñan metodologías para garantizar la interdisciplinariedad, la autoría compartida, la
cocreación: las nuevas ágoras de conocimiento compartido.
Para abordar estos temas que nos preocupan partimos de la siguiente “hipótesis- conclusión” de trabajo: El espacio común de arte y
diseño, es el marco de las ideas donde pensamiento crítico y especulativo hibridan conocimiento con pensamiento creativo, a la vez que
reformulan el concepto tradicional de representación y utilitarismo.
La voluntad es intentar entender un momento de una cierta “postusabilidad” en el campo de la disciplina artística del diseño tradicionalmente ligada a la utilidad, momento que actualmente se define por
metodologías creativas de procesos especulativos y/o de negocio.
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The Ministry of Education and Science considers learning literary contents one of the biggest part of the the Portuguese Language subject.
Despite the reformulations in the Curriculum Goals and, the adjustment of the program, the students’ difficulties in understanding texts
continue to be visible. It is possible to verify that the interpretation of
the student is conditioned, and can lead to serious knowledge gaps
as an individual inserted in a society. Faced with such reality, which
has been pointed out and discussed by the teachers at the moment of
evaluation, it is necessary that the students maintain an early contact
with different vocabularies and new ways of exploring literary contents. Thus, activities needs to be carried out in a classroom contexto
are being presented as one of the ways to guarantee better results in
the final moment of evaluation.
Despite some considerable progress in overcoming learning-related difficulties, teaching has not yet taken sufficiently advantage
from the benefits of new technologies. The appearance of interactive
narratives and videogames, presented visible changes in the routine
of the individual. The use of serious games, for example, has been
recognized and adapted to encourage and encourage people to perform tasks. In sum, this work intends to find research lines for the
creation of a tool capable of narrating and disrupting literary contents
and, essentially, of motivating and supporting a preparation course
for the national exam, bearing in mind the complexity of these new
instruments. The evaluation and development are done with a control
group composed of students and teachers, usability test and recurrent
methodologies to User-Centered Design to correspond directly to the
requirements of the target audience.
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A aprendizagem de conteúdos literários é considerada pelo Ministério
da Educação e Ciência, uma das grandes componentes na disciplina da
Língua Portuguesa. Apesar das reformulações nas Metas Curriculares
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e do ajustamento do programa, continuam a ser visível as dificuldades por parte dos alunos na compreensão de textos. É possível verificar
que a interpretação do aluno fica condicionada, podendo levar a graves lacunas enquanto indivíduo inserido numa sociedade. Diante de
tal realidade, é necessário que os alunos mantenham desde cedo um
contacto assíduo com diferentes vocábulos e novas formas de explorar
conteúdos literários. Para isso, atividades a realizar em contexto aula
estão a ser apresentados como uma das formas de garantir melhores
resultados no momento final de avaliação. Apesar de alguns avanços
consideráveis para superar dificuldades relacionadas com a aprendizagem, o ensino ainda não está imergido o suficiente nos benefícios
das novas tecnologias. O aparecimento das narrativas interativas e
dos videojogos, apresentou mudanças visíveis na rotina do indivíduo.
O uso dos jogos sérios, por exemplo, tem vindo a ser reconhecido e
adaptado para o incentivo e encorajar as pessoas a realizar tarefas.
Tendo consciência da complexidade desses novos instrumentos, este
trabalho pretende-se encontrar linhas condutoras para a criação de
uma ferramenta capaz de narrar e desconstruir conteúdos literários
e, essencialmente, de motivar e de suportar uma aula de preparação
para o exame nacional. Sendo avaliado e desenvolvido com grupo de
controlo composto por alunos e professores, teste de usabilidade e metodologias recorrentes ao Design Centrado no Utilizador de modo a
corresponder diretamente aos requisitos do público-alvo.

1. Introdução
A Era Digital trouxe uma série de inovações fulcrais para o dia a dia
do ser humano e a literatura necessitou de um novo posicionamento
perante isso. As procuras inovadoras de forma a acompanhar a revolução tecnológica são visíveis e os e-books são um exemplo disso.
Considerando que a literatura não se apresenta como a primeira paragem e verificando que a preferência do Homem recai nas tecnologias e no seu entretenimento, torna-se inevitável a vontade de criar
essa ponte. Seguindo esta linha de pensamento, este estudo pretende
exaltar o interesse à leitura com apoio ao mundo tecnológico. Para tal,
a investigação foca-se no estudo das possibilidades e potencialidades
que narrativas interativas podem exercer com os benefícios dos jogos
sérios nos conteúdos literários.
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Inevitavelmente, para a compreensão das potencialidades das
narrativas interativas na Literatura, é importante centralizar a investigação de modo a obter resultados mais objetivos. Por isso, este
estudo dedica-se às prioridades educativas do ensino secundário, ou
seja, a unidade de estudo aqui reunido visa impulsionar e intervir no
panorama atual do ensino. Como propõe o título - potencial - procura
sugerir estratégias didáticas, percursos de reflexão e de investigação
centrados no Utilizador. Tendo em consideração as expectativas dos
alunos e professores, pretende-se inserir novas linhas com um ajuste
ao desenvolvimento de mecanismos adequados aos nossos tempos.
Para que seja possível ajudar o aluno a recuperar o nível completo ou
pelo menos satisfatório de conhecimento dos conteúdos da Educação
Literária, é imprescindível, a reflexão e fruição assídua de leituras
fundamentadas, assim como, privilegiar o contacto direto com o público-alvo e implementarem metodologias da área Design Centrada
no Utilizador. Considerado como estratégico, a premissa básica é encontrar uma ferramenta adequada para mostrar ao aluno como explorar os textos adequadamente e, melhorar e reforçar as operações
cognitivas. Note-se que esta reflexão não se restringe a essa parte
como um mero produto de aprendizagem, mas sim como uma forma
de incentivar para o ato de leitura.
Como tal, para transpor esta prática de criação estruturada de reforço das atividades letivas é necessário o conhecimento de condições
prévias tais como: a consciencialização das Metas Curricular e do programa da disciplina Língua
Portuguesa, das condicionantes do ambiente escolar, relação do
Homem com a Máquina em particular com os jogos sérios e as narrativas interativas e, o estudo relativamente ao Design Interativo e
Centrado no Utilizador.

2. Literatura e ensino
Hoje em dia, a literatura não só é arte designada pela categoria estética, mas também conteúdo lecionado no âmbito escolar onde os indivíduos estudam diversos autores e as obras com aspetos e manifestações da natureza e do ser humano. A inserção da literatura dá-se na
disciplina da Língua Portuguesa (comum aos quatro cursos do ensino
secundário). Visa desenvolver os mecanismos cognitivos do aluno de
modo a que ele consiga ter uma comunicação oral e escrita elaborada
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e uma compreensão de qualidade. Há uma preocupação na formação
do indivíduo para o uso e a reflexão da língua materna e no reforço da
identidade pessoal, social e cultural.
Apesar da valorização do literário e da complexidade crescente por
domínios como a Escrita pelo Governo de Portugal, a instrução tem vindo a demonstrar dificuldades na transmissão de conteúdos e na preparação do aluno enquanto indivíduo. A verdade é que capacidades como
interpretar, expor e argumentar por escrito, necessitam ser exploradas
e destacadas no momento de lecionar. Não podemos esquecer que
o Ensino Secundário representa uma etapa decisiva neste processo, quer porque os alunos que o frequentam se orientam para o
prosseguimento de estudos, quer porque o seu ingresso no circuito
laboral exige um conjunto de capacidades em que compreensão
e interpretação, tomadas no seu sentido mais amplo, se tornam
fatores decisivos. (Buescu, et al; 2014: 6)
Numa ótica mais realista, a noção de literacia tem sido questionada, tendo sido discutido e reajustado os objetivos exigidos para a
compreensão e produção de textos. O presente Programa recai sobre
estas questões e considera que a complexidade textual tem de ser articulada e treinada de forma a criar indivíduos capazes de entender os
géneros e os textos propostos ao longo do seu percurso. Efetivamente,
a complexidade deste nível de ensino prende-se com a consciência do
aluno enquanto cidadão. Repousa, por isso, a exigência de criação de
pensamento crítico entre formas de compreensão literal e de compreensão inferencial.
A Leitura e a Educação Literária prevalecem nos princípios das
Metas Curriculares no que diz respeito ao livre acesso de um capital cultural comum. Com este pressuposto desenvolve-se domínios de
articulação da língua onde a literatura e o seu processo sugerem a
existência de uma língua capaz de sustentar todas as normas do sistema de comunicação. Curiosamente a comissária do Plano Nacional
da Leitura, Teresa Calçada, recalca a importância do plano e na necessidade do hábito da Leitura enquanto elemento integrante numa
sociedade. Ela relembra que no ambiente escolar tem de se compreender que ler é uma função transversal e que é primordial distinguir
linguagens e saber ler com fluência.
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2.1. Metas Curriculares e Programa
As Metas Curriculares realçam a aprendizagem essencial e os pontos
fulcrais de cada disciplina por ano de escolaridade. É a partir do programa nacional que entendemos a aquisição necessária e as capacidades exigidas ao longo do ano letivo, constituindo como referência
de avaliação interna e externa para as provas finais de ciclo e exames
nacionais. Os conteúdos e descritores de desempenho do Programa
e das Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário recalcam na vontade de aprofundar os conhecimentos e as competências
do aluno relativamente à língua materna. Apresentam-se na disciplina de Português as seguintes componentes: Compreensão Oral,
Expressão Escrita, Leitura e Funcionamento da Língua. É com o apoio
no Programa Nacional e nas Metas Curriculares impostas que o
Professor tem a capacidade de determinar os conhecimentos adquiridas e desenvolvidas pelo aluno. Cabe, de facto, ao professor a adotar
os procedimentos mais adequados para que sejam lecionados e regulamentados nesse contexto ensino-aprendizagem.

2.2. Fatores externos: Escola
Não podemos esquecer que a escola tem finalidades e atribui ao seu
local, efeitos aos seus alunos. A escola é um micromeio que se constrói com características arquiteturais, funcionais e pedagógicos. Este
espaço não se apresenta como uma situação dada, mas como uma
situação reconstruída a cada momento pelos indivíduos que a constituem. A escola é importante porque desenvolve um debate educacional e uma ação pedagógica, alarga as potencialidades do aluno e
modela novas realidades.
As escolas têm um papel essencial para o desenvolvimento e gestão dos seus recursos pessoais. Esse local é um dos primeiros locais
que entrecruzam as esferas individuais do aluno e assume, assim,
uma identidade própria. No âmbito escolar existem dois grandes fatores interativos que necessitam ser ponderados para não afetar o objetivo final: o fator temporal e o fator espacial.
Referente ao fator temporal, é necessário considerar a calendarização e o tempo dedicado a cada disciplina. Há uma exigência requerida
nas Metas Curriculares que depende, essencialmente, de um calendário obrigatório. Sem esquecer que essa calendarização está repartida
em tempo de aula, atualmente com uma carga horária semanal de
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200 minutos para a disciplina de Língua portuguesa. Por sua vez, o
fator espacial é outro grande ponto a relembrar. O processo instrutivo é construído pelos participantes, situando-nos numa perspetiva
sociológica. Aprender nas atividades propostas pela instituição nem
sempre é um ambiente linear e completamente controlado. A escola
ou melhor dito o espaço de escola tem como intenção promover projetos de aprendizagens, tendo em conta o nível do indivíduo.

3. Interação Homem-Computador
A partir da década dos anos 70, a abordagem dos ambientes inteligentes proporciona novas soluções e experiências mais envolventes. A interação do homem com o computador (IHC) causa mudanças drásticas
no quotidiano do ser humano e ganha firmeza durante quatro décadas. Com esses avanços, são criados dispositivos para complementar
as limitações humanas e estimular as capacidades do cidadão. Até aos
dias de hoje, o IHC expande o estudo dos fatores humanos à tecnologia
e compõe diversas áreas envolvidas: informática, multimédia, design,
ciência comportamental, entre outros. A verdade é que, autonomamente, o estudo do IHC aproximou áreas e reconciliou pensamentos
para a produção de projeto lógicos e produtivos.
Porém e retomando a problemática apontada, é importante unir
o jogo sério à conteúdos com mensagens estratégicas e duradouras.
O “contar história” é evidenciado como um aliado para o espírito e
imersão no jogo.

3.1. Gamificação com imersão narrativa
Hoje em dia, os videojogos pertencem aos hábitos da nossa geração
e cultura. Entenda-se que o património do videojogo, normalmente,
usado por diversão e entretenimento, evoluiu para um ramo mais sério; ou seja, houve a necessidade na evolução do videojogo de lidar
com assuntos sérios. Esse objetivo ofereceu ao mundo tecnológico e
lúdico a inserção do termo Serious Game. Ainda que os jogos sérios sejam um campo em crescimento e relativamente novo, eles têm como
foco principal desenvolver um jogo igualmente lúdico, mas com componente de aprendizagem. Por outros termos, como qualquer outro
jogo, os jogos sérios oferecem ao jogador o desafio ativo de completar
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ações usando um conjunto de regras; mas estes tentam incutir uma
mudança no jogador. Isto é, procura-se com o jogo, estimular o jogador em desenvolver capacidades novas e superar desafios. Para a
construção de jogos sérios e para a estimulação da aprendizagem a
partir deles, James Paul Gee apresentou bons princípios a implementar no jogo., envolvendo conceitos como identidade, interação, produção, personalização, ordem de problemática, controlo, pensamento
em sistema, entre outros.
Por sua vez, a narrativa que sempre foi muito importante para a
compreensão do mundo e para a desconstrução de conteúdo, envolve-se a componentes como jogo sério de forma a dar sequência de
eventos, acontecimentos e realidades. É através das narrativas que
o jogador constrói interpretações e cria relações com factos reais ou
imaginários, fomentando a consistência imersiva de um jogo.

4. Ferramenta para ensinar
Na parte da Literatura e Ensino foram abordadas algumas dificuldades
no ensino. Fatores temporais, espaciais, psicológicos e sociais lançam
efeitos negativos na aprendizagem. Em norma, os efeitos negativos
surgem mais tarde, geralmente quando o aluno passa a ser um elemento ativo na comunidade. Além disso, há evidências consistentes de
que o treino de ler, ou falta dele podem pôr em causa as competências
do indivíduo. Reconheceu-se, por sua vez, na secção Interação HomemComputador, que o jogo sério com narrativas interativas são uma nova
maneira de aprender. Entendeu-se que, atualmente, a maioria dos pesquisadores da IHC está interessada em desenvolver novas metodologias
de design, experimentar novos dispositivos de hardware, prototipar novos sistemas de software e explorar novos paradigmas de interação. O
desenvolvimento de tecnologias confiáveis, fáceis de configurar e usar,
e acessíveis ao mesmo tempo tem sido uma grande aposta.
Levando em conta tudo o que foi mencionado acima, o objetivo
principal deste trabalho é encontrar as linhas condutoras de uma ferramenta fácil de usar e estimulante do ponto de vista do utilizador,
em locais como ambiente escolar ou domiciliar. Para arquivar este
objetivo, uma série de sessões em abordagem Co- Design (técnicas e
metodologias centradas no Utilizador) foi implementada com certas
variações a fim de avaliar as preferências da público-alvo: Professores
e estudantes do ensino secundário.
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4.1. Metodologias
Antes de cada abordagem Co-Design onde se aplicaram as metodologias, houve sempre a preparação dos pormenores. Esses pormenores
contribuem, realmente, para a experiência do utilizador, pois eles acabam por ter como foco a melhoria na ligação do utilizador com o produto e na recolha de resultados específicos. Iniciando a colheita das
necessidades com entrevistas semiestruturadas e grupos de discussão
com os alunos e professores, confirmou-se a problemática, reconhecendo os objetivos da criação. Dando seguimento as abordagens CoDesign, a ideia foi-se construíndo e desenhando conforme as reflexões
e interações do Utilizador.
Consequentemente e através da técnica Brainstorm Graphic
Organizers foi avaliada uma arquitetura de informação e estrutura de
back-end. Esta respetiva etapa é fundamental para organizar funcionalidades esperadas e processamento de sistemas necessários. Foram
usados post it’s para estimular a criatividade do participante com a
intenção de gerar conceitos e ideias sobre o desafio específico como se
pode verificar na figura 1. Pós a recolha foi estruturada as expetativas
dos alunos e dos professores em separado (ver figura 2).

Após recolher expetativas e necessidades dos utilizadores, foram
efetuados esboços preliminares do (esqueleto-) protótipo. Para obter
este objetivo foi pedido aos participantes para desenharem em folhas
A4 aquilo que consideravam elementos fundamentais para a construção desta ferramenta (ver figura 3). Pode-se observar um planeamento
da ferramenta, preferencialmente orientado para a web.
Posto isto, foram reorganizados e hierarquizados elementos e informações. E construídos dois testes em wireframes. Deu-se continuidade nas sessões onde se aplicaram técnica A/B Testing. Apresentouse ao público-alvo dois conjuntos-modelo onde se pediu a avaliação
dos botões, ícones e ou estruturação da página de forma favorável (a

Fig.1 Sessão de recolha
de expetativas

Fig.2 Estruturação
das expetativas
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verde) ou desfavorável (a vermelho). Consequentemente e para compreender a utilidade destas opiniões para o enquadramento geral, foi
utilizada a técnica Card Sorting. Essa técnica foi útil para reforçar o
agrupamento dos itens em categorias e foi indispensável para relacionar o fluxo das páginas entre si. Identifica-se com este método, opções
para estruturar informações e diferentes esquemas de organizar da
navegação, menus e taxonomias.
Finalmente, para avaliar e ter perceção do retorno quantitativo desta primeira fase de conceção denominada de 1ºciclo de iteração, recolheu-se com ajuda de questionários, dados quantitativos
e qualitativos. É importante informar que o público-alvo respondeu ao questionário após testar o protótipo low-fi ou melhor a versão de baixa fidelidade (ver simulação em: https://drive.google.com/
open?id=1q6j8Lk4jpFjZB1uwtoTNXKK5F21NNzWl).

5. Conclusão
Como já informado no inicio deste trabalho, o ensino é uma etapa
fundamental para o posicionamento do aluno enquanto indivíduo integrado na sociedade. Contudo e por muito completos que estejam os
programas, as MC e outros documentos delineadores, eles não reduzem o insucesso escolar. Um dos grandes exemplos disso é a presença
de lacunas relacionadas com a leitura e das severas consequências da
interpretação e compreensão textual na LP. Assim, foi da maior importância criar um tipo de estratégia para combater e possibilitar um
novo método mais adequado aos tempos correntes.
Tendo consciência de maus hábitos de construção de produtos,
esse novo método foi moldado num primeiro ciclo de iteração com
a implementação de várias metodologias. Apontando a experiência
e as necessidades do utilizador como ponto central, verificou-se a
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importância do estudo da usabilidade e do design centrado no utilizador. Destacou-se com as diversas metodologias, características tal
como a otimização da visibilidade do sistema e da sua correspondência, o desenvolvimento do controlo fácil (por parte do utilizador) e da
prevenção ao “erro”, a eficiência de uso e flexibilidade de ação. Os mecanismos e padrões gratificaram a envolvência do utilizador às narrativas interativas e aos jogos sérios para uma futura aprendizagem.
De acordo com o que foi dito, neste trabalho competia encontrar
com a narrativa interativa e com vantagem didática e imersiva dos
jogos sérios, a clarificação da problemática e guias capaz de demonstrar que este tipo de narrativa interativa e lúdica é um meio viável
para a divulgação e indicado para a compreensão de conteúdos literários. Assim sendo, o valor e o progresso do utilizador como membro
da equipa tornaram-se o foco desta investigação. As sessões com o
utilizador foram determinantes para uma boa abordagem Co- Design
e para o desenvolvimento e ideação do produto low-fi.
Com este apetrechamento de abordagem, acreditamos ter encontrado linhas condutoras e tarefas definidas para as questões prioritárias. Isto é, este tipo de produto multimédia pode facilitar uma
nova dinâmica de aula respeitando o programa. Ou seja, o trabalho
de campo com os professores e alunos deu a entender que este produto é um instrumento auxiliar para desenvolver conteúdos dados em
aula (sendo possível aplicar em aulas como fora). Considera-se que a
componente multimédia é um elemento criativo e sistematizado para
a aprendizagem de conteúdos literário para o aluno e um contributo
dinamizador e mediador para o professor.
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Surf is a sport that has been growing. There are already some applications that help surfers, however, we can still observe that there are
many beginners and intermediate surfers who need support to develop a consistent peer-supported practice to continue their evolution.
This article presents a prototype of a surf in group application that
responds to the needs of this kind of users.The project was developed
within the scope of the multimedia master (FEUP)
The main objective of the study is to identify the key features for
the main target of the application, such as, design, prototype and evaluate ways of applying those features, to achieve a solution.
In this descriptive study a qualitative approach was adopted through
the usability evaluation of the application prototype. The methodology
used was the type 1 investigation of involvement and the instruments
used are: initial interviews and questionnaires,, persona, usage scenarios, prototype, preparation and moderation of the test, questionnaire of
background, test, final interview and questionnaire. The participants
are surfers.
The results show that an application of this kind encourages a major practice of the sport; that the most wanted features in this applications are Surf report ( reports of the people on the spots ) and creation
of sessions ( private and public ) and that the integration of the features in the application meets the users expectations.
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O surf é uma modalidade que tem vindo a crescer. Apesar de já existirem aplicações que servem os surfistas, ainda existem alguns iniciantes e praticantes intermédios que sentem a necessidade de apoio
e de desenvolver uma prática consistente suportada pelos pares, para
continuar a sua evolução.
Este artigo apresenta o desenvolvimento e avaliação de um protótipo de uma aplicação para surf em grupo, que responde às necessidades
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deste tipo de utilizadores. O projeto foi desenvolvido no âmbito da dissertação de Mestrado Multimédia (FEUP).
O objetivo central do estudo foi identificar as funcionalidades-chave
para o público- alvo da aplicação e desenhar, prototipar e avaliar formas
de implementar estas funcionalidades, chegando assim a uma solução.
Neste estudo descritivo foi adotada uma abordagem qualitativa
através da avaliação de usabilidade do protótipo da aplicação. A metodologia utilizada foi a investigação de desenvolvimento de tipo 1.
Os instrumentos usados foram: questionários e entrevistas iniciais, ,
persona, cenários de utilização, protótipo, preparação e condução do
teste/sessão de avaliação de usabilidade, questionário de background
inicial, teste de usabilidade, entrevista final e questionário final.
Os principais resultados indicam que: este tipo de aplicação incentiva uma maior prática do desporto; as funcionalidades mais procuradas pelos utilizadores neste tipo de aplicação são o Surf report (de
pessoas presentes nos locais) e a criação de sessões (públicas e privadas); a integração das funcionalidades na aplicação também vai ao
encontro às expectativas dos utilizadores.

1. Introdução
A prática desportiva de surf é uma modalidade que tem vindo a crescer exponencialmente. Apesar de hoje em dia já haver muita tecnologia
(Richmond, 2015; Mehta, 2017, p. 32), principalmente aplicações que servem os surfistas com ferramentas muito úteis, ainda existem algumas
lacunas por resolver (Islam, Islam, & Mazumder, 2010, p. 72). Nota-se
a falta de apoios da comunidade para alguns surfistas iniciantes e intermédios. Muitos destes praticantes de surf não têm um grupo para
surfar e necessitam assim de apoio para desenvolver uma prática suportada pelos pares, de forma a continuarem a sua evolução no desporto, apesar da eficácia comprovada destas aplicações ser inconclusiva (Stuckey, Carter & Knight, 2017; Matthews, et al., 2016; Mitchell et
al., 2014; Coughlin, et al., 2016). A ausência do surf report 1na primeira
pessoa (opiniões de surfistas presentes no local em questão), a falta de
informação sobre os locais para a prática, a dificuldade em analisar o
estado do mar e previsões, a falta de companhia para surfar de alguns
surfistas e uma certa ausência na partilha de conhecimento entre os
praticantes do desporto, são problemas que devem ser colmatados.
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Para o desenvolvimento do projeto foi importante o estudo de várias temáticas e conceitos relacionados e a análise de 3 casos de estudo – Glassy Surf Report, Goflow e Swell Info Surf Crew. Das aplicações
analisadas destacaram-se as funcionalidades: Surf report1, criação de
sessões, cronologia com partilha de conteúdos, marcação de aulas de
surf, entre outras.
Com este projeto pretendia-se identificar as funcionalidades-chave
para o público- alvo da aplicação e desenhar, prototipar e avaliar formas de implementar estas funcionalidades, chegando assim a uma
solução. Para isso, foi importante responder às seguintes questões
de investigação: a) Será que uma aplicação que suporte o espírito em
comunidade incentiva uma maior prática do desporto e consequente
crescimento? b)Quais são as funcionalidades mais procuradas, ou as
mais úteis numa aplicação de rede social para surf? c) As funcionalidades testadas vão de encontro às expectativas dos utilizadores?

2. Metodologia de desenvolvimento e avaliação
do protótipo
Neste estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa através da avaliação de usabilidade do protótipo da aplicação desenvolvida segundo uma
abordagem User- Centered Design (UCD). Trata-se de um estudo descritivo, segundo a investigação de desenvolvimento tipo 1 (Richey et al, 2005).
Tal como descrito por Rubin & Chisnell (2008) os instrumentos utilizados foram: questionários e entrevistas iniciais, persona, cenários
de utilização, protótipo (figura 1), preparação e condução do teste / sessão de avaliação de usabilidade – com a aplicaçãode um questionário de background inicial, teste de usabilidade, debriefing interview e
questionário SUS – System Usability Scale (Brooke, 1996; Brooke, 2013).
Os questionários e entrevistas iniciais aplicados online foram
utilizados para determinar a validade da ideia e as reais necessidades do público alvo da aplicação. Posteriormente foi modelada uma
persona para criar uma abordagem estratégica à interface da aplicação. Foram também descritos cenários de utilização para a aplicação

1 O surf report na primeira pessoa consiste na opinião dada pela pessoa que fez o report
das condições do mar (com foto, comentários, etc ), tendo estado presente no local.
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Fig.1 Protótipo de
alta fidelidade da
aplicação Surfbook

(tendo em conta os dados recolhidos nos questionários, entrevistas e
nas observações feitas pelo investigador da dissertação durante a prática do surf) de forma a explorar contextos, necessidades e requisitos.
Baseados nesta informação, mais tarde, depois de terem sido feitos
os primeiros sketches, foram desenvolvidos wireframes da aplicação
– discutidos e afinados e a estrutura / arquitetura de navegação/informação. Depois foi desenvolvido um protótipo interativo não funcional
de alta fidelidade em Adobe XD2, foi criado um protocolo de avaliação
de usabilidade e recrutados oito surfistas da cidade do Porto para efetuar os testes (Rubin & Chisnell, 2008).
As sessões para testar a aplicação foram conduzidas em ambiente
controlado. As sessões tiveram em média uma duração de 20 minutos. Durante os testes, antes de começar a interagir com a aplicação,
era pedido aos participantes para responderem a um questionário de
background inicial, para ler um documento online com quatro tarefas
a realizar durante a interação com o mockup da aplicação – que foi

2 Disponível para consulta online em: https://xd.adobe.com/view/
bee0c46a-fcc9-46d1-76ab-ad618e38a0e4-c8d1/?fullscreen
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denominada de Surfbook. As tarefas consistiam em: 1) aderir a uma
sessão pública; 2) criar uma sessão pública; 3) criar um grupo de surf;
e 4) criar uma sessão privada.
Durante os testes foi adotado o protocolo de “pensar alto” e a configuração de sala de Rubin, sempre com o moderador a conduzir a
sessão (Rubin & Chisnell, 2008, p.102).
Durante as interações foi registada a utilização e reação dos participantes em suporte audiovisual. Bem como registadas as observações
de eficácia, eficiência (sob a forma de tempo, erros, ou outras) e satisfação dos utilizadores em relação ao produto num registo de sessão.
O protótipo foi desenvolvido em Adobe XD, consoante os requisitos
definidos a partir da análise do estado da arte e dos questionários iniciais, segundo o guia Material Design3 (de acordo com o dispositivo mais
popular do público-alvo). As principais funcionalidades prototipadas
foram: 1) criação de sessões; 2) cronologia com partilha de conteúdos;
3) surf report de pessoas presentes nos locais; 4) criação de grupos de
surf; 5) consulta de condições do mar; 6) localização de spots.

3. Análise e discussão dos resultados
Relativamente à experiência de utilização de aplicações de surf,
quatro dos inquiridos responderam que tinham alguma experiência,
três responderam que tinham pouca experiência, e um, nenhuma experiência. Todos os inquiridos, com exceção de um participante, utilizam aplicações de surf no seu dia a dia. Entre as mais usadas estão a
Beachcam, Surftotal e Windguru. No que diz respeito à frequência de
prática da modalidade, as respostas foram variadas. Todos os participantes responderam que preferiam surfar em grupo e que costumam
fazê-lo. As motivações mais votadas foram “evoluir na modalidade,
através do surf em grupo”. Importa salientar também que quatro dos
participantes responderam que estavam motivados a utilizar a aplicação de forma a aumentar a sua prática.
A tabela 1 mostra alguns dados de performance relevantes para
o estudo. No que diz respeito ao tempo de concretização de tarefas,

3 Guia de estilos Material Design da Google pode ser consultado online em: https://
material.io/design/ (acedido em 2018-07-01)
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os resultados são variados. Isto acontece, porque durante a interação
com o protótipo tivemos dois tipos de utilizadores: os “exploradores”,
que queriam conjugar a realização das tarefas com a exploração da
plataforma e os utilizadores “focados”, concentrados apenas na realização das tarefas.
As tarefas 2 e 4 foram as mais difíceis de concretizar, são elas:
“criar uma sessão pública em Matosinhos” e “criar uma sessão privada com o grupo Leçeiros em Leça da Palmeira”. A tarefa 2 terá sido a
mais difícil, ainda que a 4 tenha sido aquela onde foi atingido o número máximo de erros por parte de um dos utilizadores.
A avaliação do sistema foi feita de acordo com os critérios do website www.usability.gov e segundo a framework SUS (Brooke, 1996). Na
figura 2 podemos observar que todas as pontuações de usabilidade
são superiores a 68, querendo isto dizer que a aplicação Surfbook tem
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Tabela 1 Resultados
de performance dos
testes de usabilidade.
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uma usabilidade acima da média. A média de pontuações é 83.4, um
valor bastante alto em termos de usabilidade e satisfação por parte
dos utilizadores.
Fig.2 Resultados dos
questionários SUS

Nas debriefing interviews do final das sessões foi possível confirmar que as funcionalidades “surf report na primeira pessoa” e a possibilidade de “criar sessões” (seja públicas ou privadas), foram as que
mais agradaram aos utilizadores. Os três problemas mais referidos
pelos utilizadores sentidos durante a interação com a aplicação são:
1. A falta de feedback da aplicação sobre os passos efetuados no
ecrã “criar sessão”;
2. A ordem incorreta dos botões no ecrã “criar sessão”. O botão
“guardar” devia estar no fim da interface, porque guardar é
sempre o último passo;
3. Os botões diretamente ligados ao botão “+” carecem de uma
legenda.
A tarefa mais difícil foi criar uma sessão pública. Importa também
referir que através das debriefing interviews, constatou-se que todos os
utilizadores se sentiram cativados pelo design da aplicação.
Em suma, os resultados indicam que:
-- O conceito do produto agrada aos participantes assim como o seu
design e respetivas funcionalidades.
-- Uma aplicação que suporte o espírito em comunidade pode incentivar uma maior pática do desporto.
-- O “surf report na primeira pessoa” e a “criação de sessões privadas
e públicas” são as funcionalidades mais procuradas neste tipo de
aplicação de “rede social de surf”, sendo que houve um destaque
para o “surf report”.
-- Os caminhos e integração das funcionalidades implementadas na
interface correspondem às expectativas dos utilizadores.
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Sendo um estudo com resultados relevantes, também é de salientar
que existiram algumas limitações e constrangimentos. O software Adobe
XD, apresenta algumas limitações a nível de animações que não ajudaram na realização de um protótipo totalmente fidedigno a uma aplicação
real. A janela de tempo e a disponibilidade dos utilizadores de teste não
ajudaram à concretização de um ciclo completamente iterativo ao produto. As diferentes motivações dos participantes também não permitiram chegar a uma conclusão sólida sobre a eficiência da aplicação.
Como trabalho futuro, é pertinente implementar o chat no protótipo e testar novamente a aplicação com as melhorias sugeridas nos
testes de usabilidade, continuando assim o ciclo iterativo do produto.

4. Conclusão
Este artigo apresenta o desenvolvimento e avaliação de um protótipo de uma aplicação para surf em grupo, cujo objetivo é fornecer o
suporte e as ferramentas necessárias aos surfistas iniciantes e intermédios, motivados para continuar a sua evolução através de uma
prática sustentada pelos pares. O conceito da aplicação e as respetivas
funcionalidades foram validados segundo as respostas dos questionários iniciais. E a avaliação do protótipo da aplicação segundo testes de
usabilidade foram a base para responder às questões de investigação.
A primeira questão ficou respondida através dos questionários de
background (dos testes de usabilidade). Foi possível verificar que quatro participantes utilizariam a aplicação para aumentar a sua prática
de surf. Isto indicia que uma plataforma com estas características, de
entreajuda e espírito de comunidade pode incentivar para o aumento
da prática do desporto, neste caso, o surf. Também é relevante salientar que nos
questionários iniciais, alguns dos participantes referiram que este
tipo de aplicações pode aumentar a prática da modalidade.
Os resultados da avaliação de usabilidade são esclarecedores relativamente à 2.ª e 3.ª questão de investigação. Foi possível verificar
que o “surf report na primeira pessoa” e a “criação de sessões privadas e públicas” são as funcionalidades mais procuradas neste tipo de
aplicação de “rede social de surf”, correspondendo às expectativas dos
utilizadores, e com um nível de usabilidade e satisfação alto.
Em suma, os resultados obtidos nos questionários, entrevistas e
testes de usabilidade indicam que este protótipo de aplicação para surf

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  243

em grupo é algo a considerar e que pode ser muito útil aos surfistas
iniciantes e intermédios, podendo até aumentar a sua prática de surf.
O surf report de pessoas presentes nos locais é um bom complemento
às funcionalidades e aplicações existentes (p. ex.: câmaras e previsões
de estado do mar) e uma boa ajuda para aqueles que ainda não sabem
analisar muito bem as condições necessárias para a prática desta modalidade. A organização sistematizada da aplicação para criar sessões
(com duas opções possíveis para os utilizadores) também se revelou
muito útil para aqueles que não têm grupo para surfar num determinado momento ou até mesmo no dia a dia. Também pode ser útil para
aqueles que querem organizar melhor as suas sessões, podendo assim
fazer tudo na mesma aplicação. (ver as condições e criar uma sessão)
A constante comunicação proporcionada pela aplicação, através da
cronologia e dos Surf reports, é muito útil para aqueles que precisam
de evoluir e fazer uma prática do desporto suportada pelos pares.
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as mudanças da marca corporativa da
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Este artigo resume uma análise sobre o valor da marca corporativa da organização audiovisual RTP1, como um organismo dinâmico e
mutável, e sob a influência das alterações do conceito dos seus identificadores corporativos na última década.
Os insights são parte da minha pesquisa de doutoramento de 2011
a 2015, durante a qual, estudei a organização RTP, com o objectivo de
criação de um modelo dinâmico de gestão do Design, integrado na
estrutura organizacional.
Durante minha pesquisa, observei como a RTP faz a gestão do design para o trabalho em equipa multidisciplinar, na criação da identidade dos seus produtos e serviços.
A criação de uma Imagem de Marca, é um constante desafio para
as organizações e um foco essencial num programa de gestão de marketing das organizações (Roth, Martin S., 1992). A flexibilidade e a sensibilidade para as constantes alterações que ocorrem à sua volta, são
características presentes numa Imagem de Marca.
Os valores funcionais do produto ou serviço devem estar em sintonia com dos valores corporativos. Numa organização audiovisual, a
Imagem de Marca pode estar sujeita a um constante estado de mutação. São vários os factores que influenciam no posicionamento de uma
Imagem de Marca para Televisão. Uma boa empatia com o público, é
um dos principais factores. No entanto e não menos importante, será
comunicar os valores da marca através de identificadores corporativos.

1 IADE - Faculdade de Design
Tecnologia e Comunicação
da Universidade Europeia,
mperes1@gmail.com

1 Rádio e Televisão de Portugal é responsável pelo serviço público de rádio e televisão
em Portugal. Desde 2004 que a Radiodifusão Portuguesa (RDP) e a Radiotelevisão
Portuguesa (RTP) até então entidades distintas, após a reestruturação fundiram-se numa
só empresa, a Rádio e Televisão de Portugal, SA. Desta forma a Rádio e Televisão de
Portugal, S.A. passou a englobar os serviços de Rádio, Televisão e Web.
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A estratégia corporativa no design de identidade corporativa, favorece uma identificação mais precisa do design e no posicionamento
enquanto marca. Uma Imagem de Marca bem posicionada, permite
ao consumidor identificar necessidades satisfeitas pela marca e desta forma diferenciá-la (Roth, Martin S.,1992). Aprender a ver os valores e símbolos intangíveis como recursos é um passo necessário para
orientação marca. (Urde, 1999, p. 132).
A gestão do Design tem um papel fundamental no desenvolvimento da Identidade Visual de um produto ou de um serviço. Planear e colocar ideias em prática, é o um processo necessário para desenvolver
uma marca corporativa.
Por outro lado, a evolução tecnológica e dos meios de comunicação,
desenvolve uma lógica cultural sustentada em suportes e linguagens
diferentes que consequentemente torna as mensagens mais individualizadas e personalizadas (Santaella, 2008, p. 25), em vez de uma
comunicação de massas.
Este documento enumera alguns dos identificadores corporativos
que fazem parte dos portfólio de marcas RTP e da sua estratégia, enquanto marca audiovisual.

1. Uma década: Uma nova marca, uma nova
identidade corporativa.
Basta ligar a televisão nos intervalos da programação, quando entram no ar as vinhetas de apresentação dos programas ou os spots
de ‘identidade’ da empresa televisual e logo você pode entrar em
sintonia com algumas criações da mais alta temperatura informacional. (Machado, 2000, p.197).
Nos últimos anos, a RTP - Rádio e Televisão de Portugal, tem vindo
a apostar numa mudança visual dos seus identificadores corporativos. A aposta tem sido, redesenhar a identidade dos seus produtos e
serviços, nomeadamente, canais de televisão e rádio, a identidade de
antena e programas de televisão, com o objectivo de fortalecer a proposta de valor da marca RTP. Com o objectivo de solidificar o conceito
de grupo, os vários canais de televisão, adotaram por uma identidade
visual comum evitando assim a dispersão das marcas.
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O posicionamento da marca RTP, reforça ainda os valores de um
Serviço Público de qualidade e é assente em quatro pilares: a transparência, porque é uma marca que representa um bem de todos; a
liderança em qualidade, porque só depende de objetivos sociais e culturais; a universalidade, porque é de todos e para todos e por último,
a vocação nacional, porque a sua missão é unir e aproximar os portugueses em torno dos valores da identidade nacional
Fig.1 Logótipo RTP 60º
aniversário | 2017

As grandes mudanças corporativas ocorridas nos últimos anos, tiveram essencialmente, um foco no reposicionamento estratégico da
marca RTP. A competitividade promove a capacidade das organizações
verem o Design não só como uma ferramenta de organização visual
de projeto, mas também funciona como uma parte integrante do todo
o processo ao nível das grandes decisões.
Essa mesma competitividade facultou ao Design a possibilidade
de criar estratégias (Wheeler, 2009) capazes de inspirar inovação e
transformar as organizações, refletindo um entendimento entre as
necessidades do cliente, definindo o posicionamento da marca e a
vantagem competitiva.
A marca RTP, não é só um produto, um serviço ou um logótipo. A
essência da marca está diretamente ligada ao seu significado, expressão, valores, conceitos e até atitudes. A identidade permite dar um significado à marca e define os seus objectivos de comunicação, mercado
e público. Não só os produtos, mas, também os consumidores estão
diretamente ligados às marcas (Klein, 2002).
la Identidad Visual es la traducción simbólica de la Identidad
Corporativa de una organización, concretada en un programa o
manual de normas de uso que establece los procedimientos para
aplicarla correctamente. (Villafañe, 1999, p. 67).
A identidade corporativa como lado intangível da marca, explora
a personalidade da marca e a cultura organizativa como mensagem
corporativa. Por sua vez, torna-se tangível através da identidade visual e dá origem à imagem corporativa. Uma identidade corporativa
da marca deve reunir um grupo de princípios para que a mesma atinja
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os seus objectivos. O conceito, atitude, postura um “conjunto de valores que vão para além dos atributos do produto” Vásquez (2007, p.202).
Valores como, única, intransferível, atemporal, constante, objectiva, adaptável, consistente e coerente, são alguns desses princípios a
ser em consideração.
A marca RTP tem evoluído ao longo dos últimos anos com a aposta
direta, nos seus produtos e serviços. São representados através dos
seus identificadores de identidade, que por sua vez fazem parte do
sistema de signos gráficos. Este sistema, representa e caracteriza a
identidade corporativa da marca através da definição da personalidade da marca.
consequência de associações decorrentes da experiência e cultura
do receptor, tendo em conta mensagens recebidas direta ou indiretamente da organização (os produtos ou serviços, objetos gráficos,
embalagens, a qualidade, a retórica, os preços, a imagem do staff,
os ambientes, entre outros), que funcionam como grupos e sistemas de signos e que, enquanto código, culminam no imaginário
colectivo (Raposo, 2008, p.15).
As empresas expressam-se como uma identidade marcada
(Schmiit, 2000, p. 83). A imagem gráfica não é por si só suficiente para
criar, a identidade de marca corporativa. O logótipo, ou marca gráfica,
permitem-nos conhecer, a personalidade e cultura da marca (Kapfer,
1991, p.53). Não será apenas através da criação de uma identidade visual gráfica que se constrói uma imagem de marca, nem tão pouco
uma identidade. Esta é apenas uma parte que contribui para a construção da imagem de uma marca (Costa, 2004).
O design tem como obrigação de favorecer uma comunicação eficaz. As mensagens devem controlar a criação os seus significados, perante os seus receptores. Esta obrigação, começa com o bom entendimento e compreensão da identidade institucional e cultura da marca.
O conceito e os valores a transmitir, aos grupos de interesse, são fundamentais, para perceber o contributo do Design, em todo o processo.
A gestão da marca, é uma plataforma estratégica da empresas
para interagir com os seus clientes, através de conceitos psicológicos
(Urde 1999).
Os processos de atração da marca instigam a um culto de marca no consumidor, ou seja, através de um sentimento de pertença,
atrair o consumidor que se vê como diferente pelo uso de determinada marca (Atkin, 2004). Se por um lado, a comunicação de ideias
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criativas é fundamental na criação de uma identidade, ou seja, no
design da marca (McWilliam and Dumas, 1997). Por outro lado, não é
menos importante, a estimulação da criatividade dentro dos grupos
de uma organização. No design de uma marca, não só é importante
essa estimulação, como é necessário comunicar de forma constante
e permanente.
A empresa deve proteger a sua reputação corporativa (Henrik,
2013), nomeadamente, a natureza e o portfólio da marca. Os consumidores são capazes de gerar lealdade e uma sensação de exclusividade
ou distinção pela própria marca. Por outro lado, os produtos de uma
marca, esteticamente atraentes, constroem uma ideia de uma marca
positiva e influenciam os consumidores na sua escolha e experiência
de marca (Salzer-Morling e Strannegard, 2004).

2. Os Identificadores corporativos.
Na comunicação institucional da marca, os símbolos visuais, têm um
valor maior que as próprias palavras (Borja de Mozota, 2003). A utilização de referencias e símbolos visuais, nomeadamente, os identificadores corporativos, está diretamente relacionada com a abordagem
metodológica de design thinking. O grau de novidade e inovação destes identificadores deve ter em conta a sua compreensão e empatia
com o público. Da mesma forma, que o sucesso dos identificadores
corporativos, também depende da sua integração nas várias funções
organizacionais, inerentes à continuidade destes elementos visuais
(Montaña, Guzman and Moll, 2007).
Se por um lado, a criação de significados, a partir de símbolos quotidianos, permite-nos compreender a forma como a sociedade cria
uma imagem coerente, através de fragmentos de interação (Hurwitz,
1993, p.33). Por outro lado, os identificadores corporativos devem estabelecer uma continuidade e manter uma linguagem coerente e identificativa do canal ou do grupo corporativo (Costa, 2005).
A escolha adequada do identificador corporativo aumenta as garantias da correcta identificação do perfil estratégico da organização,
no tempo mais breve possível e com o menor investimento económico
(Chaves, 2003, p.18). O sucesso da identidade da marca depende da forma de gerir as sinergias na criação de modelos conceptuais que suportam uma cultura de construção e gestão de marca ao longo do seu tempo de vida (Aaker, 1996). Este autor, salienta ainda que a organização
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deve ter em conta que, os clientes são suscetíveis de serem expostos a
mais de uma identidade relacionada com a mesma marca.
“Ao nível da comunicação institucional foram produzidas diferentes peças de comunicação, com destaque para o Relatório e Contas,
anúncios corporativos, brindes e material promocional, equipamento de apoio às equipas de exterior, sinalética exterior, linha
interna de estacionário, entre outras ações.”2
As mudanças da imagem e dos valores das marcas de rádio, têm
sido também um foco principal ao longo destes últimos anos. As necessidades de fazer compreender a rádio como parte da organização global,
assim como também ela detentora da marca institucional RTP. A criação de estratégias para as novas rádios e a aposta em metodologias de
trabalhos implementadas mais tarde em 2013. Os conteúdos passam a
ser transversais aos canais de comunicação internos, nomeadamente,
a rádio, televisão e online, independentemente da plataforma, ou plataformas de distribuição, com o objetivo de atingir um elevado nível de
cross promotion3 como forma de estimular as sinergias internas.
Com aproximação da rádio a um conceito de marca institucional
global, foram várias as sub marcas dos novos canais digitais, a Rádio
Euro e os agregadores de conteúdos, como a Rádio G12 – Guimarães,
no âmbito das comemorações de “Guimarães – Cidade Europeia da
Cultura 2012”. Foi também desenvolvida uma identidade visual própria para a RTP Rádio no Ar, para a seleção musical que a RTP faz para
a TAP, nos voos de médio e longo curso.
Neste ano um novo serviço surge na organização. Pela primeira
vez foi lançada a loja online RTP, com diversos produtos e serviços da
marca RTP, na qual “se podem encontrar produtos das várias marcas
do grupo, merchandising, CD’s e DVDs, livros de autores RTP e ainda
experiências que se identificam com o posicionamento de cada uma
das principais marcas RTP.”4.
As redes sociais têm um grande peso corporativo na comunicação de marca e aparentarão dos produtos e serviços da mesma. Estas

2

Relatório de Sustentabilidade, 2010, p. 68.

3 Considerada uma técnica de marketing que envolve a promoção de um outro produto
direcionado aos clientes de um produto relacionado.
4

Relatório de Contas RTP | 2013.
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plataformas permeiam a criação de uma Imagem de Marca positiva,
na medida em que, a rede de assinantes permite aceder a conteúdos
pessoais e interagir diretamente com eles (Boyd & Ellison, 2008). O uso
das redes sociais favorece a relação com o público, promove a partilha
de opinião e facilita a passagem de informação sobre os produtos e
serviços, assim como iniciativas sociais e inovações. Se por um lado
funciona como plataforma para dar voz aos grupos de interesse nas
discussões sobre temas relevantes para a organização, por outro lado,
é uma forma de comunicação para estabelecer, manter ou reforçar a
ligação com a marca e assegurar a reputação (Vernuccio, 2014).
Un producto o un servicio sólo pueden considerarse marcas cuando
suscitan un diálogo emocional con el consumidor. (Desgrippes, Joel)5
A comunicação corporativa numa relação direta com o design
acrescenta valor à marca institucional. Através do marketing, o design afirma as qualidades dos produtos e acrescenta valor à marca,
proporcionando ainda novas plataformas de comunicação. Na organização, as promoções são uma das principais ferramentas de marketing. São elas uma forma de transmitir as qualidades do seu produto
ou serviço para o seu clientes. No processo de elaborar a promoção é
importante considerar design de forma a favorecer o impacto da comunicação, ou seja comunicar os símbolos da identidade corporativa
para o seu público.
Com objectivos bem definidos para promover a proximidade com
o espectador, em 2013 foi desenvolvida internamente uma nova identidade para os separadores de antena da RTP1. A equipa multidisciplinar6, na área do design e de produção gráfica, direção criativa, video
e direção de fotografia, teve como desafio, a planificação e a produção
desta nova identidade.

5

Diretor do primeiro grupo de Design Independente, “Brand Image - Desgrippes e Laga”

6 A equipa formada por profissionais internos da RTP, da qual fazia parte, a autora
deste artigo, o Designer Jorge Peres, ambos da equipa criativa sediada no Porto. Os
profissionais da área da imagem e vídeo, nomeadamente, o Técnico de Imagem, Pedro
Barrigana, os repórteres de imagem Rui Capitão e Eduardo Guerreiro que percorreram
o país para recolher as melhores imagens de Portugal e das nossas gentes. Tendo como
produção, Maria João Cargaleiro e Gestor de Projecto Ricardo Andrade, com funções de
responsável da Área de Promoção na sede em Lisboa.
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Em televisão e através de um conjunto de práticas que são levadas
a cabo para aumentar a procura, este processo de identidade diferencia-se pelo uso frequente de elementos como o movimento, som e o
tempo com a marca gráfica, de forma a motivar o espectador.
Peça de curta-metragem, constituída de algum tipo de signo ou
representação, composta de elementos imagéticos, sonoros e
mensagem de expressão verbal, usada com fim informativo, decorativo, ilustrativo, de remate, de chamada, de passagem, de identificação institucional e de organização do espaço televisivo, etc.
(Dorneles apud Sens, 2011, p.20).
Exemplo disso são as vinhetas de identificação, também chamadas
vinhetas on- air transmitidas durante os intervalos comerciais, com
uma função específica organizar a programação, mas principalmente
identificar e transmitir os conceitos da marca (Ponte, 2009). Esta nova
identidade, homenageia o património através de uma marca nacional.

Fig.2 Separadores
de Publicidade RTP1–
Identidade 2013 / 2015

3. A nova assinatura e nova imagem dos canais
RTP 1 e RTP 2
Em 2015, a RTP aposta numa nova imagem e assinatura para a RTP1
e mais tarde a RTP2. Este foi o resultado de um projeto integrado da
RTP com uma parceria com a empresa de branding, AC Brand Design.

Fig.3 Logótipo RTP1 e RTP 2
(horizontal positivo) | 2018 |
AC Brand Design
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Com personalidades mais contemporâneas, as duas estações apostam em conteúdos diferenciados. A RTP 1, com personalidade forte e
elegante, mantém características anteriores, modernizadas na sua
forma visual. O grafismo do canal foi outra aposta central. Os principais blocos de noticias da RTP1, “Bom dia Portugal”, “Jornal da Tarde” e
“Telejornal”, sofreram alterações significativas. No entanto, de referir,
que outrosconteúdos televisivos, mantiveram-se inalteráveis, nomeadamente, o programa de informação, “Portugal em Directo”.
A RTP2, com o novo slogan “culta e adulta”, promove o pensamento, a inovação e a diversidade, com conteúdos para o público infantil e
conteúdos para os adultos. Um canal “cultural para minorias que promove o pensamento tanto em crianças como em adultos”7. A contrastar, observamos outros identificadores corporativos, em nada seguem
as orientações de identidade dos canais.

4. A RTP 3 | Inovar na informação.
A 4 de Outubro de 2015, nasce a RTP3, como uma tentativa de tornar a “RTP
mais agressiva, mais dinâmica e cada vez mais informativa”8. A exploração desse conceito sobre um canal de notícias, reforça mais uma vez
a produção de conteúdos de informação no panorama televisivo. O novo
terceiro canal da RTP, é um canal com o “Informação, informação, informação” e com 3 regras: rigor, isenção e pluralismo. Com o objectivo de reverter a tendência de queda ao nível das audiências do anterior canal RTP
Informação9, a informação da RTP sofre “uma alteração substancial ao nível da sua organização diária, concentrando os meios técnicos e humanos
na RTP3, agora o “coração” da máquina informativa de toda a empresa”10.
Fig.4 Logótipo RTP 3
| AC Brand Design

7

Teresa Paixão | Directora RTP2 | 2015

8

Daniel Deusdado em entrevista com a autora | 2015

9 A RTP Informação, nasce em 2011, como “um novo canal de televisão, a “RTP
Informação”, sob a assinatura RTP Informação - Jornalismo de confiança, que substitui
a anterior RTPN. Para reforçar o posicionamento deste novo canal de referência na área
da informação, foi realizada uma comunicação concertada nos vários canais da RTP.”
(Relatório de Contas 2011, p. 71)
10

Relatório de Contas 2016.
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A identidade e conceito da RTP3 deu o arranque para uma reformulação geral no grupo RTP com a consultoria de Gonçalo Morais Leitão,
“Com “continua”, o que queremos dizer é que podem mudar-se os tempos
e podem mudar-se as vontades, que a RTP vai estar sempre aqui, estável,
apesar de todas as vicissitudes, de todas as alterações de sociedade e de
todas as alterações de governo.” in Diário de Notícias, 7 Março 2016.
No contexto deste artigo, de referir que só mais tarde, em 2016, as
identidades gráficas das restantes estações de antena e rádio passam
a estar alinhadas sobre a mesma linguagem gráfica. Nomeadamente,
a inovação digital, com o novo website da RTP, com uma nova organização de conteúdos.

Portugal 2018

Fig.5 Identificadores
corporativos | Informação
RTP 3 | AC Brand Design

5. A assinatura artística na televisão pública.
Em 2016, ano da comemoração dos 59 anos de emissão, a RTP tenta parar com aquilo que chama, “disparidade entre os canais”, numa
tentativa de mostrar a sua presença constante através de uma nova
assinatura: “RTP continua”
Em entrevista ao Diário de Notícias, Gonçalo Reis, atual Presidente
do Conselho de Administração da RTP, considera que os separadores
de emissão, devem ser mais ”modernos”.
Fig.6 Imagem de Making
off dos novos separadores
com a assinatura de Vhils.
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A aposta segue no sentido de dar relevo a artistas nacionais. A
primeira aposta foi a Solid Dogma11, com assinatura artística de
Alexandre Farto, e Pedro Pires, designer especialista em branding, com
uma visão contemporânea através da obra do artista plástico Vhils.

6. Conclusão
Uma marca como a RTP, não só transmite “sensações” ao consumidor, que permitem que este se identifique com a mesma, mas também
conta a sua história. Da mesma forma que a ausência de informação
na comunicação da marca, cria distorções na mesma.
Este estudo comprova, que na última década, a RTP deu um salto
qualitativo em relação à sua imagem de marca.
Fig.7 Logótipo RTP 61º
aniversário | 2018

Não obstante, que no ano dos 61 anos da RTP, não existe disponível
o logótipo para essa data, na página corporativa da RTP. O logótipo disponível é o comemorativo do 60º aniversario, criado pela parceira externa, AC Brand Design e apresentado no inicio deste estudo. De referir
ainda, que não existe uma cultura corporativa para a criação efectiva
e sequencial de manuais de identidade das marcas RTP, aquando a
criação da identidade da marca.
A comunicação corporativa e cultura visual dentro da empresa, é
essencial à ao posicionamento da imagem de marca. O nível de conscientização na organização pode efetivamente caracterizar, o comportamento corporativo de cada organização em relação aos seus próprios valores e estratégias propostas.
Ao longo destes últimos anos, observou-se a existência de identificadores de identidade de canal, produto ou serviço, que comunicam
os conceitos e os valores de marca Global RTP. Esta tentativa de criação de uma identidade de marca forte e objectivos claros e concisos
portfólio de marcas permite um saudável manuseamento dos vários

11

Agência Criativa com sede em Lisboa | http://www.soliddogma.com
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identificadores. Não obstante, sobre a evolução dos identificadores
corporativos do grupos RTP, é imprescindível que, exista uma conscientização, que a toda a mudança deverá ser pensada de forma global
deste o primeiro briefing, para qualquer redesign da Identidade.
Os gestores de design deverão manter uma responsabilidade direta
no planeamento, briefing, distribuição e acompanhamento de todas as
atividades vocacionadas para a criação de identidade. Da mesma forma,
que a gestão do design, a atualização dos identificadores em todas as plataformas e sistemas, deve ser uma constante necessidade. Não só manter, mas também fomentar na cultura de empresa, o alinhamento entre estratégias pensadas para a identidade, de forma a gerir as sinergias
para criação de marcas mais fortes (Aaker, 2004). Por fim, esta análise é
também reveladora, da necessidade de manter a supervisão e controle de
qualidade sobre a imagem de marca que se pretende manter.
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place branding e futebol: a marca
da cidade de chapecó versus a marca
da associação chapecoense de futebol
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As the logical place branding and football, this article aims to understand how the Chapecoense Football Association contributes to the
brand building of the city of Chapecó. From the understanding of what
is brand, marketing, sports marketing and how the image of the city
of Chapecó was and has been built, tried to understand the trajectory
of development of a place and how the sport can act accordingly. The
study is justified by producing knowledge and enhances local identity
of the city under the watchful eye of football. To achieve the objectives,
this study used exploratory research, bibliographical and documentary. In relation to the approach, it was a qualitative research, in which
the analysis through content analysis techniques and analysis of interviews. It was found that the elements that make up the image of the
Club are also elements of the city image-makers. The characteristics,
values and symbols of Chapecó and Chapecoense Association football
are intrinsic, giving the Club a high degree of representatives of the city.

Resumo

1 Universidade Comunitária
da Região de Chapecó Unochapecó,
valeriafeijo@gmail.com;
2 Universidade Comunitária
da Região de Chapecó Unochapecó, elainemasson@
unochapeco.edu.br

Conforme as lógicas de place branding e futebol, o presente artigo
objetiva compreender como a Associação Chapecoense de Futebol
contribui para a construção da marca da cidade de Chapecó. A partir do entendimento do que é marca, marketing de lugar, marketing
esportivo e de como a imagem da cidade de Chapecó foi e vem sendo
construída, procurou-se compreender a trajetória de desenvolvimento de uma marca de lugar e como o esporte pode atuar nessa perspectiva. O estudo justifica-se por produzir conhecimento e valorizar
a identidade local da cidade sob o olhar do futebol. Para atingir os
objetivos, este estudo utilizou-se de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. Em relação à abordagem, tratou-se de uma pesquisa
qualitativa, na qual a análise se deu através das técnicas de análise de
conteúdo e análise de entrevistas. Verificou-se que os elementos que
formam a imagem do clube também são elementos formadores da
imagem da cidade. As características, valores e símbolos de Chapecó e
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da Associação Chapecoense de Futebol são intrínsecos, conferindo ao
clube um alto nível de representatividade da cidade.

1. Introdução
O esporte, a cultura e o turismo, são exemplos de influenciadores que
contribuem na construção de uma marca de cidade, pois fomentam a
procura de informação e desenvolvem interesse e envolvimento com
o lugar. O maior desafio das cidades é entregar uma experiência que
possibilite às pessoas sentirem e viverem algo diferente com esse valor acrescentado.
Com pouco mais de 200 mil habitantes (IBGE, 2017), Chapecó é conhecida como a capital da agroindústria e principal polo de desenvolvimento econômico no oeste de Santa Catarina. A atividade econômica da cidade é beneficiada pelo entorno da região metropolitana que
abriga cerca de 2 milhões de habitantes e produz riqueza econômica com os setores da agropecuária, indústrias do leite e da madeira
(LAPORTA, 2016).
São diversos fatores que contribuem para a construção da imagem
da cidade. Porém, um dos fatores que chama a atenção para como
Chapecó começa a ser vista nacionalmente e até internacionalmente é
a atuação do clube de futebol da cidade, a Chapecoense. Nesse sentido,
o presente estudo propõe compreender como a Associação Chapecoense
de Futebol contribui para a construção da marca da cidade de Chapecó.
Foi analisado o período compreendido entre fevereiro de 2016 a fevereiro
de 2017 por compreender que é nesse intervalo de tempo que a história
do clube mais interliga-se com a história da cidade.

2. Metodologia
Este estudo consistiu em uma pesquisa básica, exploratória, qualitativa e
bibliográfica (GIL, 2008; BARDIN, 2016), pois, contou com diversos autores
para dar sustentação. A pesquisa abrangeu leitura, análise e interpretação de livros, artigos, documentos e incluiu materiais escritos, estatísticos e elementos iconográficos. A análise dos materiais coletados se deu
através das técnicas de análise de conteúdo e análise de entrevistas.
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A seleção dos materiais para análise de conteúdo incluiu materiais
disponibilizados na Internet, no período de 01 de fevereiro de 2016 a 28
de fevereiro de 2017, através de busca por termos que relacionavam
Chapecó e Chapecoense. Optou-se pela utilização de materiais com
cunho mais jornalístico informacional de canais com credibilidade
na Internet. Obteve-se trinta documentos de pesquisa que foram analisados em sua forma final.
Para a análise de entrevistas foram realizadas entrevistas em
profundidade com públicos que fazem parte da cidade: autoridades,
moradores e turistas. A amostra da pesquisa foi não probabilística,
aleatória, por intencionalidade. Na categoria de autoridades foi levado
em conta o nível de influência e disponibilidade, já nas categorias de
moradores e turistas, a seleção foi feita a partir de um pré-questionário disponibilizado nas mídias sociais da autora. Por fim, foram
realizadas seis entrevistas, com dois componentes de cada público.
Os materiais foram analisados através de categorização em diferentes núcleos, levando em conta os seguintes critérios sobre a cidade:
cultura, estilo de vida, características geográficas, população, história,
economia, cenário futebolístico e acidente aéreo.

3. Place branding e futebol: relações estabelecidas
Em um mundo em que tudo pode ser marca – água, comida, cidades,
pessoas – a palavra-chave é diferenciação. Para Kapferer (2003 p. 14), “a
marca está aí para diferenciar dois produtos ou serviços.” E o que diferencia marcas icônicas de marcas comuns, segundo Batey (2010, p. 324), é que
elas “formam conexões viscerais e profundas com seus consumidores.
Eles se juntam como uma grande família pela afinidade com uma marca.”
Fruto da concorrência entre lugares, o place branding conquista o
seu espaço. De acordo com Kotler; Haider; Rein (1993, p. 182), “a imagem é uma determinante da forma como os cidadãos e as empresas
reagem ao lugar. Portanto, um lugar precisa gerenciar sua imagem.”
Assim como empresas, as cidades também estão competindo por
atenção, investimentos, visitantes, política e influência econômica.
Desta forma, uma cidade precisa promover identificação, notoriedade, envolvimento, comportamentos favoráveis ao desenvolvimento
territorial e, ao mesmo tempo, diferenciação dos concorrentes.
Embora normalmente uma imagem seja fixada na mente do público por um longo tempo, é importante também atentar-se às forças
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externas, que fogem ao controle e podem moldar a imagem de um
lugar. Segundo Kotler; Haider; Rein (1993, p. 185), “a imagem de um
lugar pode mudar rapidamente quando os meios de comunicação e a
propaganda boca a boca disseminam notícias a seu respeito”.
A imagem que uma cidade comunica é de extrema importância
para a atração de novos moradores, investidores e turistas. Ela pode
ser criada através de comunicação própria, da mediação de pessoas
que estão ou estiveram na cidade e, também, através da imagem da
cidade difundida nos canais de comunicação. E é importante citar
ainda a influência do esporte para a imagem de uma cidade. O esporte é motor de desenvolvimento, gerando atividade econômica para a
cidade. O sucesso de uma equipe local, por exemplo, pode contribuir
para alavancar a imagem do lugar.
Hoje as pessoas não querem mais apenas produtos, elas compram
valores, emoções, sentimentos, sensações. O marketing esportivo é
um grande aliado nesse sentido. De acordo com Melo Neto (1995. p. 29),
“a emoção do espetáculo esportivo é transferida, inconscientemente,
para a mente do espectador e do torcedor. O que fica é a associação da
marca com os ingredientes emocionais do esporte.” O grande diferencial do marketing esportivo é justamente o fato de ser aplicado à área
esportiva, uma vez que, esportes como o futebol, por exemplo, têm
grande força e carga emocional.
Segundo Mullin, Hardy, & Sutton (2004, p. 21), o esporte possui “natureza intangível, efêmera, vivencial e subjetiva.” Nesse sentido, as marcas que se utilizam do esporte para se promover possuem o benefício
de despertar no consumidor emoções que um produto tangível não é
capaz de despertar. Investir nessa indústria pode ser uma oportunidade
de construir um diálogo com os consumidores por meio do esporte e
desenvolver plataformas consistentes e diferenciadas de comunicação.
E assim como o esporte caracteriza-se por ser uma eficiente estratégia promocional das organizações empresariais e de clubes esportivos,
também contribui para o desenvolvimento da economia no ambiente
onde está inserido. O esporte atrai turistas, gera empregos, movimenta
hotéis, restaurantes, casas de shows e o comércio local, além de aumentar a arrecadação de tributos e divulgar a cidade na mídia.
A cidade de Chapecó, no oeste catarinense, é um exemplo de cidade que vivencia o esporte em sua forma mais profunda. O futebol movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. A Associação Chapecoense de
Futebol, time profissional da cidade, contribui para movimentar o shopping, o aeroporto, as lojas, os hotéis, os restaurantes e a indústria local
de forma geral. De certa forma, o futebol atua como o ‘turismo’ da cidade.
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4. Resultado e discussões: A marca da cidade × a marca
do time de futebol
A cidade de Chapecó possui hoje pouco mais de 200 mil habitantes (IBGE, 2017) e é considerada cidade polo da região oeste de Santa
Catarina, onde existem cerca de duzentas cidades, que juntas somam
mais de 2 milhões de habitantes (CMC, 2012). A cidade também é polo
agroindustrial do Sul do Brasil e centro econômico, político e cultural
do oeste do estado de Santa Catarina, tendo, inclusive, reconhecimento internacional pela exportação de produtos alimentícios industrializados (SAC, 2016).
Chapecó possui ainda outras forças e, uma delas é o esporte. A
Associação Chapecoense de Futebol, fundada em 10 de maio de 1973, é
atualmente, um dos maiores, mais vitoriosos e bem-estruturados times de futebol profissional de Santa Catarina. O clube surgiu da ideia
de alguns jovens de ter um time local que representasse a cidade (ACF,
2017). O apoio local é, ainda hoje, um dos fatores do sucesso do clube.
A Chapecoense teve uma ascensão meteórica, subindo da Série D,
última divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, para a Série A, em
apenas quatro anos. Os rumos do clube mudaram em 2016, quando
vivia o melhor momento de sua história e disputaria a final inédita de
um torneio internacional. Em 29 de novembro de 2016 a Chapecoense
se dirigia à cidade de Medellín, na Colômbia, onde disputaria a final
da Copa Sul-Americana, quando uma tragédia área vitimou jogadores,
membros da diretoria e comissão técnica.
Em 2017 o clube recomeçou sem perder a essência que o projetou.
Hoje a Chapecoense é considerada um dos cinco grandes clubes de
Santa Catarina, no sul do Brasil. Tem o apoio de empresários, dirigentes, atletas e ex-atletas, sócios-torcedores e imprensa local. Desta
forma, buscou-se uma pesquisa que pudesse entender como reflete a
notoriedade que o clube ganhou na marca da cidade de Chapecó.
De forma geral, os principais pontos comuns encontrados nas duas
formas de análise dizem respeitos as características da cidade. Entre
eles, a cultura extremamente voltada para o trabalho, a forte ligação
da cidade com o futebol, fatos históricos da cidade trazidos pelo viés
do futebol, as características de união, força e receptividade dos moradores e, junto a isso, o aspecto de cidade pequena, de interior, em que
clube, dirigentes, jogadores e torcida tem íntima relação. Aqui, percebe-se dificuldade, principalmente dos entrevistados, em desvincular
uma marca da outra. Luiz, morador da cidade disse que “o destaque
maior da cidade é o esporte por conta da Chapecoense.”
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Algumas declarações fortes são trazidas nos materiais da Internet.
Uma delas diz que “Chapecó é a nova cidade símbolo do futebol brasileiro”. Enquanto outra que trata do acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016 diz que “a cidade morreu junto com o time”, em alusão
a relação intrínseca existente entre clube e cidade. O ocorrido é algo
que, possivelmente, ficará na memória, colocando assim o clube e a
cidade no imaginário das pessoas. A tragédia é um fator que confere
forte emotividade a marca da Chapecoense, e que, consequentemente,
reflete na marca da cidade. O ocorrido ainda projetou alguns aspectos
da imagem da ‘marca’ Chapecó para o mundo.
Devido a repercussão do clube, gerou-se uma imagem muito positiva da cidade atrelada à equipe. Chapecó é vista como uma cidade
pequena e de interior, característica as quais lhe fornecem a imagem
de uma cidade simples, familiar, unida, voltada para o trabalho e extremante receptiva. A Chapecoense contribui com essa visão existente, pois essas características também são atreladas ao clube, que na
maioria das vezes é visto como um clube pequeno, de interior, guerreiro, unido e que luta em campo.
A economia da cidade é trazida de forma comparativa ao futebol,
colocando ambos como pontos fortes. Da mesma forma, parte da história da cidade é contada e chega até as pessoas através da Chapecoense,
gerando conhecimento sobre Chapecó. Isso colaborou para que a cidade
fundamentasse uma identidade muito atrelada ao futebol.
De forma geral, o que se pôde verificar é que os elementos que
formam a imagem do clube também são formadores da imagem
da cidade. A Chapecoense é uma espécie de embaixadora da cidade
de Chapecó. É uma marca que gera reconhecimento e orgulho. Para
Luciano, autoridade da cidade “os grandes países, as grandes nações,
as grandes cidades, elas sempre têm uma característica muito forte e
a de Chapecó é a Chapecoense.”
Através da análise foi possível perceber que embora Chapecó nunca tenha realizado gestão de sua marca, ela existe e é percebida positivamente pelas pessoas. O clube assumiu um alto nível de representatividade da cidade. Tantos os materiais analisados quanto os
entrevistados, dizem que a cidade abraçou o time, além de destacarem o sentimento de orgulho, o que confere à imagem da cidade uma
característica emocional.
Por fim, o principal fator percebido diz respeito ao reconhecimento.
Como citado em um dos conteúdos analisados: “Chapecó agora reluz
no mapa.” Mesmo antes da tragédia aérea ocorrida e, especialmente depois, a Chapecoense tornou a cidade mais conhecida. Chapecó
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conquistou reconhecimento e fez com que as pessoas voltassem seu
olhar para a cidade, principalmente em âmbito mundial. Melo Neto
diz que “os clubes esportivos são o cartão de identificação das cidades”
e, Chapecoense e Chapecó expressam bem essa questão.

5. Considerações finais
Embora tenha sido identificado que Chapecó apresenta-se mais
como uma marca atrelada ao clube do que como uma marca com
características próprias, não se percebe isso como um problema, em
função de as características, valores e símbolos do clube e da cidade
serem extremamente interligados.
De forma a dar continuidade à pesquisa ora realizada, para trabalhos futuros apresenta-se a sugestão de analisar a marca de Chapecó
com foco em outros aspectos ou, até mesmo focar em um período de
tempo maior para entender como se deu o processo de influência do
clube na cidade e como essa relação modificou-se ao longo do período de ascensão da Chapecoense, desde quando o clube não possuía
divisão, até chegar à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol e,
a conquista do primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana
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The branding strategy called “Mutant Brand” has been studied since
the 2000s, however, it is still unknown by many professionals in the
area of communication and design and is often seen as a taboo, since
the classic literature on visual corporate identity claims that it should
always be the same to be fixed in the minds of audiences. During this
period of 18 years of studies, we observed the growing adoption of this
strategy by the brands and also the appearance of different types of
Mutant Brands, which justifies the present study that aims to analyze
the characteristics of a new type of Mutant Brand: Complexity vs Size.
The methodology used was qualitative exploratory and the methodological tools were: bibliographic research (Stumpf, 2006), internet research (Yamaoka, 2006), case study (Duarte, 2006) and semiotic analysis (Penn, 2002). As a result, we hope that the study will serve as a
subsidy for designers and professionals in the field to develop innovative brands that wish to interact with their audiences.

Resumo
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A estratégia de branding chamada “Marca Mutante” vem sendo estudada desde os anos 2000, entretanto, ainda é desconhecidas por muitos
profissionais da área da comunicação e do design e, não raro, é vista
como um tabu, posto que a literatura clássica sobre identidade visual
corporativa afirma que ela deve ser sempre a mesma para ser fixada
na mente dos públicos. Durante este período de 18 anos de estudos, observamos a crescente adoção dessa estratégia pelas marcas e também
o surgimento de diferentes tipos de Marcas Mutantes, o que justifica o
presente estudo que tem como objetivo analisar as características de
uma nova tipologia de Marca Mutante: a Complexidade vs Tamanho.
A metodologia adotada foi a qualitativa exploratória e os instrumentos
metodológicos foram: pesquisa bibliográfica (Stumpf, 2006), pesquisa
de internet (Yamaoka, 2006), estudo de caso (Duarte, 2006) e análise semiótica (Penn, 2002). Como resultados, esperamos que o estudo possa
servir de subsídio aos designers e profissionais da área, para desenvolverem marcas inovadoras que desejam interagir com seus públicos.
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1. Introdução
O mundo corporativo contemporâneo eufórico por inovação, tem valorizado, mais do que nunca, a implementação de troca, a transitoriedade e a dinamicidade. E as marcas inovadoras que adotam estratégias
adequadas a esse mundo, muitas vezes precisam descumprir tradições
conhecidas do campo do desenho das mesmas, por exemplo, a criação e
desenvolvimento de identidade visual corporativa (IVC) que até há poucos anos era obrigatório ser sempre a mesma. Observamos um aumento considerável dessas marcas inovadoras, cujas criações ou reformulações de identidades visuais seguem a tendência estratégica chamada
de Marca(s) Mutante(s), a qual vem sendo estudada desde os anos 2000.
Durante este período de 18 anos de estudos, observamos a crescente adoção dessa estratégia pelas marcas e também o surgimento de
diferentes tipos de Marcas Mutantes. A construção de uma Identidade
Visual Mutante (IVM) possui metodologia própria, entretanto, não “é
possível determinar limites para as mutações de marca (forma, tipografia, cor, palavras, integrações, fragmentações, entre outras características), já que as Marcas Mutantes têm liberdade de escolha”
(Kreutz, 2012, p.64). Contudo, elas podem ser classificadas, o que nos
permite verificar a tipologia desta estratégia contemporânea.
O objetivo do presente estudo é analisar as características de uma
nova tipologia de Marca Mutante: Complexidade vs Tamanho, indicando suas potenciais vantagens e desvantagem. E para alcançá-lo, os
objetivos específicos são: (a) revisar os conceitos da categoria marca,
identidade visual, branding e marcas mutantes; (b) identificar, selecionar e analisar marcas que adotam essa estratégia, cuja tipologia é
Complexidade vs Tamanho.
Este estudo se justifica na medida em que as Marcas Mutantes,
apesar de atenderem às demandas da sociedade contemporânea, ainda são desconhecidas por muitos profissionais da área da comunicação e do design e, também, muitas vezes são vistas como um tabu,
posto que a literatura clássica sobre IVC afirma que ela deve ser sempre a mesma para ser fixada na mente dos públicos. Sendo assim, este
estudo poderá oferecer subsídio aos profissionais que desejam desenvolver marcas que estejam adequadas ao contexto contemporâneo, a
mutação e a emoção são características desejáveis.
A metodologia adotada foi a qualitativa exploratória (Gil, 2010) e os
instrumentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica (Stumpf,
2006), pesquisa de internet (Yamaoka, 2006), estudo de caso (Duarte,
2006) e análise semiótica (Penn, 2002).
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Este artigo inicia com uma breve revisão dos conceitos das categorias anteriormente descritas, seguindo da apresentação das marcas que adotam a referida estratégia. Após a análise das mesmas, à
luz dos autores selecionados, apresentamos nossas inferências sobre
suas potenciais vantagem e desvantagem.

1.1. Revisando conceitos
Para compreender a estratégia de Marcas Mutantes e alcançar nosso
objetivo é necessário revisar, mesmo que brevemente em função dos
limites do artigo, os conceitos das principais categorias selecionadas,
pois os mesmos variam de acordo com os autores.
A história da marca é milenar e suas principais funções ainda são
válidas na contemporaneidade como de propriedade, de identificação
e de origem (Tavares, 1998; Knapp, 2002). Ao revisar o conceito de marca, verificamos que alguns autores mais clássicos a consideram, antes
de tudo, como um sinal visualmente distintivo, assim como também
conceitua o Instituto Nacional de Propriedades Industrial (INPI, 2018).
Outros autores apresentam uma visão mais ampla sobre a marca,
considerando todas as formas de percepções como a visual, auditiva,
sonora, gustativa e tátil (Lindstrom, 2007), eles veem a marca não apenas como um sinal para que seja identificada, mas também para que
os públicos identifiquem-se com ela.
Semprini (2006) afirma que para compreender a lógica das marcas
é preciso analisar não só a evolução dos mercados, mas a evolução
das sociedades e destaca quatro fases principais: na primeira (1958 a
1973), as marcas substituem os produtos; na segunda, questiona-se a
sociedade de consumo; na terceira, as marcas são protagonistas no
debate social e na quarta, dúvidas, conflitos e desconfianças com relação às marcas. Já Chevalier e Mazzalovo (2007) defendem a marca como fator de desenvolvimento econômico e social. E para Kreutz
(2011, p. 01), “a marca é uma representação simbólica multissensorial,
cujos significados são construídos socialmente por meio de discurso
multimodal”. Todas as ações da marca possuem como objetivo alcançar a reputação positiva junto ao seus públicos. E para proteger essas
conquistas simbólicas, Troiano (2012) afirma que é necessário uma
formula criteriosa, o branding, que é a gestão de marca. Embora a
marca seja muito mais do que suas identidade visual (IV), é está que
será registrada no INPI para a sua proteção e que representa graficamente a sua essência.
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Para Kreutz (2011), as principais estratégias de construção de IV são
Estereotipadas, Arbitrárias e Mutantes. As duas primeiras são convencionais, suas características seguem os preceitos modernistas: rigidez
na forma, padronização, permanentes, universais, entre outras. Já as
Mutantes são consideradas não convencionais e se caracterizam por
serem flexíveis, dinâmicas, plurais, efêmeras, fragmentadas, entre
outras, e podem ser Programadas ou Poéticas.
A Identidade Visual Mutante Programada (Fig.1) possui como características que determinadas variações ocorrem por um tempo também determinado. Já na Identidade Visual Mutante Poética (Fig.2) as
variações ocorrem sem regras pré-determinadas, obedecendo apenas
o intuito criativo do designer, mas gerando uma comunhão com o espectador que interage para interpretá-la.
Fig.1 MIT Lab. Fonte:
modificado pelos autores

Fig.2 Google. Fonte:
modificado pelos autores

Ao analisar as mutações das marcas (Fig.3) percebemos que as
mesmas podem ser classificadas de acordo com suas características,
as principais são: caixa mágica (Colômbia), naming (Zupi), espaço
(Google), fragmentação (Melbourn), tridimensional (Casa da Música),
movimento (Swisscom) e jogáveis (Branding Congress).
Fig.3 Tipologia de
Marcas Mutantes. Fonte:
modificado pelos autores

As principais características das Marcas Mutantes é a flexibilidade
e interação, conforme apresentamos anteriormente. Estas provocaram
a criatividade dos profissionais da área que constantemente estão reiventando a representação gráfica da essência da mesma. Nosso objeto
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de estudo é uma nova classificação de Marca Mutante: a Complexidade
vs Tamanho, cujas característica são analisadas a seguir.

1.2. Complexidade vs tamanho: analisando as mutações
As marcas representam graficamente sua essência por meio das
identidades visuais, as quais são construídas considerando as questões técnicas, semânticas, persuasivas e interativas (Kreutz, 2011). No
mundo dinâmico no qual vivemos, percebemos que cada vez mais as
marcas procuram inovar por meio de sua IV, criando novas categorias
de Marcas Mutantes. Uma delas é a Complexidade vs Tamanho, analisamos quatro casos, cujos símbolos apresentam tais variações: M-Tel,
Brand New , Ordnance Survey, Kickstarter.
Um dos principais problemas do uso de IV complexas, seja ela pela
repetição de elementos visuais e ou pela alegoria, é que, ao reduzir
o tamanho, a IV perde suas características tornando-se, muitas vezes, um borrão ilegível, não identificável. Essa estratégia elimina esse
problema, pois diminui os elementos gráficos (a complexidade), na
medida em que vai diminuindo seu tamanho. As marcas que optam
por esta estratégia podem ser consideradas Marcas Mutantes Poéticas
Programadas, pois as variações são determinadas.
O primeiro caso é Mobiltel (Mtel), operadora de telecomunicações
búlgara, subsidiária da A1 Telekom Austria Group (A1, 2018). Em 2012, a
Mtel apresentou a sua nova marca, pois com sua expansão, a IV não
cumpria mais com sua função (Fig.4).
Fig.4 Mtel. Fonte:
modificado pelos autores

De acordo Uriante (2012), a nova identidade é construída a partir
do vermelho M do antigo logotipo harmonizando com o símbolo do
infinito. Devido à sua aparência estriada, é apresentada como uma
metáfora da rede digital. As cores são mantidas, o espectro cromático é ampliado por meio de um gradiente, saindo do vermelho a
roxo, passando por laranja. O esquema composicional é respeitado, mantendo o M (abreviação de Mobil) à esquerda do texto “tel”.
Observamos a redução das linhas que formam o símbolo, de 10 linhas para a aplicação sólida (Fig.5).
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Fig.5 Mtel. Fonte:
modificada pelos autores.

Brand New é uma divisão da UnderConsideration, empresa de consultoria de identidade de marca. Representada por um monograma
com duas versões, uma para ser usada como um avatar de redes sociais (Fig.6) e outra para ser usada como um glifo dentro do texto (Fig.7).
Para esta segunda versão, foi necessário modificar o design, reduzindo
os detalhes para otimizar a legibilidade, mantendo a essência.
Fig.6 Brand New. Fonte:
UnderConsideration (2018).
Fig.7 Brand New
mutações. Fonte
modificada pelos autores.

A Ordnance Survey (OS) é uma agência de mapeamento do Reino
Unido, responsáveis por fazer os mapas mais precisos do país, operados
por levantamento topográfico. Seu objetivo é fornecer mapeamentos
que informe, guie e inspire, dando a visão mais abrangente da GrãBretanha (Ordnance Survey, 2018). Em Fevereiro de 2015, a empresa
apresentou a sua atual marca, feita pelo estúdio londrino Other (Fig.8).
Observamos que na Fig.9 a complexidade diminui conforme o tamanho, do mapa detalhado a simplificação de OS em cores sólidas.

Fig.8 OS. Fonte:
Ordnance Survey, 2018.

Fig.9 OS mutações. Fonte
modificada pelos autores.

A Kickstarter é uma empresa com foco especial em projetos criativos e ajuda a financiar iniciativas por meio do crowdfunding. Desde
a sua criação em 2008, já contribuindo com financiamento para mais
de 257.000 projetos (Kickstarter, 2018). Para alinhar a sua nova realidade ela recriou sua marca, em colaboração com a agência de Nova
York Order (Fig.10).

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  271

Fig.10 Kickstartermutações.
Fonte: modificada
pelos autores.

Desenhado pelo tipógrafo Jesse Regan, a mutação é quanto à espessura do tipo, mantendo seu estilo arredondado e alcançando o limite
do legível (García, 2017). A mutação Complexidade vs Tamanho ocorre
na letra K, foram criadas duas versões. Para tamanhos pequenos, este
K é menos espesso, permitindo aumentar a legibilidade em aplicações
menores, conforme podemos observar na Fig.11.
Fig.11 Kickstarter mutações.
Fonte: modificada
pelos autores.

Ao analisarmos essa nova categoria de Marcas Mutantes verificamos
que o designer tem um papel significativo no processo, criando marcas
adequada a seus contextos. As soluções apresentadas eliminam um problema visibilidade/legibilidade de IV complexas em tamanhos reduzidos.
Observamos que as marcas analisadas neste estudo mantêm a harmonia de traços, formas, cores que, ao serem aplicadas diferentemente em
seus materiais publicitários, podem ir além de apenas ser identificadas,
mas também provocar a identificação e a interação do público, que é interpretativa. Essas são suas principais vantagens encontradas.
É importante enfatizar que o estudo não detectou desvantagens no
uso dessa categoria, posto que atende os pré-requisito de construção
de IV (técnicas, semânticas e persuasivos), bem como cumpre com a
função da mesma que é representar graficamente a essência da marca.

2. Considerações finais
Considerando o exposto, por meio da revisão bibliográfica foi possível
perceber as mudanças dos valores atribuídos ao desenho das marcas
e que a estratégia de Marca Mutante está cada vez mais presente enquanto prática contemporânea, cujo uso possui vantagens em comparação as convencionais, por serem mais flexíveis, adaptarem-se
facilmente às novas situações do momento, mantendo a atenção e a
interação dos públicos.
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A partir da análise de marcas que apresentam as características da
categoria Complexidade vs Tamanho, verificamos que embora seu uso
seja positivo, conforme apresentado, o mesmo ainda é feito de forma
tímida, possivelmente por ser algo novo e muitas vezes desconhecidos
da maioria. Por esta razão, acreditamos que realizar a análise das marcas que a adotam poderia contribuir para a atuação dos profissionais
da área, apresentando subsídios para que os mesmos pudessem criar
e defender perante o cliente o uso das Marcas Mutantes como uma estratégia para manter-se nesse mundo dinâmico, que exige adaptações
constantes e uma relação mais próxima com seus públicos.
Os estudos nessa área são complexos e sem limites, posto que ela está
em constante mutação. Contudo, isto não é um problema e sim uma
oportunidade de realizarmos novas investigações sobre o tema, buscando elucidar a construção e consolidação das marcas contemporâneas.
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This paper exposes part of the results obtained in the research developed
as an undergraduate thesis in Design, which aimed to adopt Sensory
Branding as a driving force in the development of a brand identity for
the Associative Center of Psychophysical Activities Patrick - CAPP, an
inclusive special education institution located in the city of Chapecó,
Santa Catarina. The work was based on the use of the TXM Branding
methodology, with the perspective of matching the design studies and
branding. Therefore, from the objective, a four-sensory brand identity
was developed, making possible the usage and materialization of elements that stimulate the senses of hearing, smell, sight and touch.

Resumo
O presente paper expõe parte dos resultados obtidos na pesquisa desenvolvida como trabalho de conclusão de curso de graduação em Design,
que tinha por objetivo adotar o Branding Sensorial como agente impulsionador no desenvolvimento de uma identidade de marca para o Centro
Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick - CAPP, uma instituição
de educação especial inclusiva localizada na cidade de Chapecó, Santa
Catarina. O trabalho fundamentou-se a partir da utilização da metodologia TXM Branding, com a perspectiva de aliar os estudos de design e
branding. Portanto, a partir do objetivo, desenvolveu-se uma identidade
de marca tetrassensorial, tornando possível a utilização e materialização
de elementos que estimulam os sentidos da audição, olfato, visão e tato.
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2 Universidade Federal de
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1. Introdução
O branding é uma área que não abrange estudos provenientes apenas do design, mas também relaciona-se com as demais áreas da
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comunicação como publicidade e marketing. Isso faz com que esses
campos do conhecimento estabeleçam uma transdisciplinaridade
para conseguir atuar no gerenciamento de marcas institucionais, pessoais ou de locais. (Olhats, 2012; Feijó, 2014).
Na busca de aliar o branding e o design, surgiu a problematização
de como o Branding Sensorial poderia viabilizar o processo de posicionamento e criação de uma marca de caráter inclusivo para o CAPP no
município de Chapecó, Santa Catarina. Assim, adotou-se como objeto de pesquisa o Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick
(CAPP). Fundado em 13 de dezembro de 1991, é uma associação civil
sem fins lucrativos, de caráter educacional, assistencial e de saúde
que possui uma filosofia inclusiva com perspectiva sociocultural,
ações coletivas e sócio interacionistas.
Nesta pesquisa, o desenvolvimento de uma identidade de marca
sensorial para uma instituição de educação especial, se mostra importante para endossar e fortalecer ainda mais o direito das pessoas
com deficiência ao acesso majoritário a todos os produtos.

2. Objetivo
Após investigações preliminares sobre o cenário em que a marca estava
inserida, definiu-se como objetivo principal da pesquisa a aplicação de
metodologias do Branding Sensorial na construção da nova marca para
o CAPP. Da mesma forma, objetivos complementares foram levados em
questão, de forma a atuar como suporte no processo de construção da
nova identidade de marca para a instituição, sendo eles: Estabelecer estratégias para aliar o Design Inclusivo no processo de desenvolvimento
de marca; Identificar os conceitos primordiais da marca estudada para
aplicar na identidade e posicionamento da marca; Analisar quais os
sentidos viáveis para a construção da marca do CAPP; Materializar a estratégia de branding sensorial em uma identidade sensorial de marca;
Criar estratégias de apresentação da marca sensorial para o público.

3. Justificativa
Apoiando-se das condições favoráveis nas áreas de comunicação e design, a maior justificativa para o desenvolvimento de um projeto como
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esse, encontra-se em sua relevância científica e social. Pois, considera-se que sua abordagem é inovadora no meio acadêmico tendo em vista a
conciliação das áreas do conhecimento que envolvem o branding sensorial e o design, de forma a aprofundar conhecimentos, utilizar uma metodologia específica para o desenvolvimento de marcas e materializar
uma proposta diferenciada para construção da marca de uma instituição de educação inclusiva. Na perspectiva social, justifica-se pelo emprego do design com o propósito de colaboração com diferentes aspectos
da sociedade, de forma a não dedicar-se somente na produção de bens
de consumo, mas estudar e desenvolver projetos que possuem intenção
de repensar e reposicionar marcas com iniciativas sociais no mercado.

4. Métodos e técnicas utilizados
A elaboração de todo o projeto da nova identidade visual do CAPP como
Trabalho de Conclusão de Curso, teve a duração de dez meses e dentro
desse período, foram estabelecidos prazos menores para a realização
das etapas a serem executadas. Diferentes procedimentos metodológicos foram adotados na pesquisa científica, entretanto, a mesma
caracterizou-se principalmente como uma pesquisa aplicada, por ter
como propósito fundamental seu interesse na aplicação, utilização e
resultados da prática dos conhecimentos (Gil, 2008).
No que diz respeito à metodologia projetual em design, considerou-se os procedimentos já existentes dentro das perspectivas de
abordagem de projetos de branding e gestão de marcas, como as metodologias SENSE® de Gobé (2010), Brandsense® de Lindstrom (2012),
Natureza Emocional da Marca de Martins (2006), a abordagem dos
códigos primordiais da marca por Hanlon (2007), bem como demais
metodologias utilizadas e amplamente difundidas por escritórios e
estúdios de design do país.
Feita essa avaliação, a metodologia que mais se mostrou adequada foi a TXM Branding (figura 1), que teve sua origem no Laboratório de
Orientação da Gênese Organizacional da Universidade Federal de Santa
Catarina [LOGO-UFSC]. Ela utiliza ferramentas de comunicação, marketing e trabalha com técnicas de design de experiência e design emocional
durante a construção das marcas. Bem como, caracteriza-se por envolver
a cocriação desde seu início, de modo a favorecer para que a marca seja
pensada de dentro para fora juntamente com as pessoas que com ela
têm contato, possibilitando o despertar de diferentes olhares e sensações.
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Fig.1 Diagrama
TXM Branding
Fonte: LOGO (2015)

Sua construção e execução consiste em três etapas essenciais:
Think (pensar), Experience (experienciar) e Manage (gerir). Entretanto,
ressalta-se que essas etapas não necessariamente precisam ser seguidas em linearidade (Gomez, Feijó, & Silva, 2015; Janning, 2016). Dessa
forma, vale considerar que para uma melhor execução do projeto, a
metodologia sofreu uma adaptação para aplicação da etapa Think (T)
completa e Experience (X) somente até a subetapa dossentidos.

5. A metodologia TXM Branding aplicada
A etapa Think (T), consiste na definição de conceitos que servem como
base para todo o decorrer do desenvolvimento da identidade da marca. Aqui, o processo de pensar sobre a marca, subdivide-se em três pequenas etapas, sendo: o DNA, o Propósito e o Posicionamento (Gomez,
Feijó, & Silva, 2015; Janning, 2016).
Para definição do DNA, utilizou-se a ferramenta do Brand DNA
Process®, que oportuniza a cocriação, favorecendo a troca de experiências e participação dos tomadores de decisão e formadores de opinião
da marca, como forma de identificação da essência da marca (Prestes,
& Gomez, 2010). Este processo resultou inicialmente em um diagnóstico, no qual coletou-se informações sobre público, área de atuação, imagem mercadológica, história e ações anteriores da instituição. Esses dados foram estruturados dentro da análise SWOT, que segundo Pazmino
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(2015), é uma ferramenta de investigação do cenário interno e externo
que determinada empresa se encontra inserida. Quatro elementos chave caracterizam-na, sendo eles: forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).
Posteriormente, realizou-se o evento criativo para definição do
DNA da marca, que de acordo com Gomez (2013), sua definição baseia-se a partir da adoção de metáforas que relacionam as estruturas
do DNA dos seres vivos, com o DNA de uma marca, assemelhando as
quatro estruturas básicas do conjunto genético das pessoas (guanina,
adenina, citosina e timina) com o das marcas, gerando os conceitos:
Emocional, Técnico, Mercadológico, Resiliente e o conceito Integrador
(associado à cadeia de fosfato por ser o elemento que une os outros).
O evento contou com 18 participantes e através da dinâmica do
brainstorming, todos foram estimulados a escrever adjetivos que acreditavam ser relevantes para a marca. Por fim, após as dinâmicas e discussão dos adjetivos trazidos pelo grande grupo, os cinco conceitos que
mais se encaixavam com o DNA do CAPP foram: Técnico - Conhecedor;
Emocional - Acolhedor; Mercadológico - Qualificado; Resiliente - Sério;
Integrador - Inclusivo. Esses conceitos serviram como base para a definição do propósito da marca, que foi definido a partir de workshop
realizado na instituição juntamente com dois profissionais, utilizando como base a ferramenta do diagrama de propósito (LOGO, 2015),
respondendo às perguntas: “o que você ama fazer?; o que o mundo
precisa?; o que o mundo paga para?; o que você faz bem?; o que seria
do mundo sem você?.
Por fim, ainda dentro da etapa Think da metodologia TXM, têm-se
o Posicionamento, que segundo Kapferer (2003), se dá quando pretende-se destacar características que diferenciam uma marca em relação à concorrência e os fatores motivadores para o público desejá-la.
Para definir o posicionamento do CAPP, respondeu-se a pergunta que
diz respeito a como a marca quer ser lembrada, logo: queremos ser
lembrados como a marca que cria valor para a sociedade por acreditarmos no potencial das pessoas com deficiência. Posteriormente,
dois fatores foram analisados, o Target (público-alvo), desenvolvido a
partir da criação de personas; e os Players de Mercado, levantamento
que consistiu em trazer as instituições de educação especial do estado
de Santa Catarina com foco no atendimento de pessoas com deficiência intelectual, autismo e deficiências múltiplas, como parte da compreensão do mercado e quais as necessidades do público-alvo em base
de uma comparação das paridades e diferenças entre as instituições
levantadas e o CAPP.
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Dentro da personalidade da marca, definiu-se o arquétipo, que consiste em uma teoria de atribuição de personalidade, conforme Batey
(2010). A partir de um workshop desenvolvido com a participação da
coordenadora pedagógica da instituição, chegou- se a dois arquétipos
que mais se manifestam na marca, sendo eles: o Herói e o Mago. Em
decorrência disso, todo o universo verbal da marca foi definido, bem
como seu tom de voz, maneira com a qual a marca vai dialogar-se
com seu público; em seguida, desenvolveu-se o manifesto e a tagline, com o intuito de transmitir aquilo que a instituição acredita mais
intensamente.
Dando continuidade, chegou-se a etapa Experience (X), cuja materialização sensorial, emocional e interativa da marca teve origem. Na
metodologia, o Sistema de Identidade de Marca favorece os estímulos sensoriais e como a marca vai interagir com o público (Janning,
2016). O significado da marca é influenciado fundamentalmente pelos
estímulos sensoriais das interações das pessoas com ela. Portanto,
marcas que conseguem fazer uso de estratégias para possibilitar esse
contato com seus consumidores através dos sentidos, deixam uma
impressão mais forte e viva em suas mentes (Batey, 2010). Com isso,
criou-se uma estratégia de estímulo sensorial que se adequasse ao
objetivo proposto e que fosse de possível materialização. Então, considerando os estudos de Ricardo Chiminazzo (2008), o resultado originou-se com o desenvolvimento de uma marca tetrassensorial, caracterizada pela utilização de quatro sentidos principais.
Seguindo essa linha de pensamento, Lindstrom (2012) aborda a
ideia que o Branding Sensorial permite aos consumidores ter uma
visão de outras dimensões sobre uma única marca. Inclusive, é importante desenvolver um vínculo forte, positivo e duradouro entre
consumidor e marca a longo prazo. Mas nem sempre as iniciativas
sensoriais serão capazes de alcançar altos níveis de lealdade por um
longo tempo quando a marca está começando, mas a partir do momento em que a mesma passa a fazer uso do apelo sensorial, esse
desenvolvimento de vínculos começará a tomar forma.
Assim, o sentido que deixou de ser explorado, foi o do paladar, por
sua complexidade em seu desenvolvimento no projeto em questão.
Para o sentido da audição, que segundo Pradeep (2010), é o sentido
que permite desencadear memórias significativas e se faz essencial
no processo de retenção das experiências na memória, considerou-se
o fato de que a marca do CAPP não tenha apenas uma música em sua
identidade sonora, mas uma playlist com uma lista de músicas com
melodia e letras que se enquadrem dentro das diretrizes da marca.
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Já o olfato, segundo Lindstrom (2012), é um sentido extremamente
poderoso quando se trata de evocação de memórias, pois os cheiros são
capazes de lembrar imagens e sensações. Para desenvolvimento da identidade olfativa, realizou-se uma parceria com a Buena Onda que é um
projeto independente que preza pela experiência de uso, desenvolve seus
produtos manual e artesanalmente, motivado pela sustentabilidade e a
produção natural das essências, sem adição de conservantes artificiais.
Para o sentido da visão, desenvolveu-se painéis visuais como forma
de contribuir para seguir uma linha visual para a marca. Assim sendo,
após gerações de alternativas chegou-se à solução de uma marca com o
uso de quatro triângulos formando um triângulo maior, com o intuito
de representar cada um dos conceitos do DNA, bem como os serviços de
atendimento pedagógico, assistência social, altas habilidades/superdotação e clínica.
O tato é o sentido utilizado como forma de conexão quando o resto
falha. É por meio dele que as pessoas conseguem apreciar texturas
e formas (Batey, 2010; Lindstrom, 2012). Levando isso em consideração, optou-se pela adoção de uma técnica milenar que começou no
Oriente, o origami. A utilização da técnica do origami em peças gráficas no design, pode atuar como uma forma de evidenciá-la e torná-la
mais atrativa possibilitando que as pessoas participem da construção
dessa peça, gerando assim uma experiência entre material e usuário.
(Blum, 2006). Nesse sentido, as relações e experiências sensoriais da
marca serão fortificadas pois, o público que frequenta a instituição
poderá ter maior contato com essa identidade sensorial.
Fig.2 Materialização
da identidade sensorial
olfativa, visual e tátil.

Mediante as resultantes, pode-se considerar que a materialização
da marca se mostrou uma boa maneira de oportunizar ao público que
frequenta o CAPP tenha um contato mais direto com a marca, e ajude a construí-la de alguma forma. Algo que demonstra- se valioso e
interessante pois objetiva estimular a sensação de pertencimento e
fortalecimento de vínculos emocionais com a mesma.
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6. Considerações
Desde suas origens, o design vem percorrendo um caminho que possibilita a compreensão de seu papel e sua importância na sociedade.
Percebe-se que sua atuação se fortaleceu no que diz respeito aos aspectos funcionais e, especialmente de gestão projetual. Foi partindo dessa
premissa que o transcorrer deste trabalho deu-se, especialmente na
importância de associar o design e o branding e distanciar-se da ideia
que ambos andam separados e considerar que um bom projeto de
branding, especialmente branding sensorial, só consegue criar vida
quando aliado aos princípios do design durante seu desenvolvimento.
Também considera-se importante a utilização do branding sensorial
no processo de construção de conceitos e posterior materialização de
uma marca de cunho educacional-inclusivo, pois considera-se que todas as pessoas, com deficiência ou não, podem experienciar as marcas, especialmente aquelas que fazem parte de suas vidas diariamente. Em vista disso, a grande razão da existência dessa pesquisa é poder
levar essa experiência à vida das pessoas, frequentadores do CAPP e
trabalhar no fortalecimento do vínculo que eles tem com a marca. A
metodologia de design utilizada para a pesquisa, TXM Branding, atuou
como balizadora no desenvolvimento das diretrizes do trabalho e todas as etapas propostas para construção da marca foram executadas
conforme se estabelecia nela. Da mesma forma isso ocorreu com os
ferramentais utilizados paralelamente à metodologia, que conseguiram ser encaixados dentro da pesquisa. Portanto, com essa pesquisa
buscou-se trazer maior destaque para a marca do CAPP, bem como sua
importância para a sociedade e dessa forma, espera-se que o presente
estudo possa despertar o interesse dos demais pesquisadores no meio
científico das áreas de comunicação e design em seus projetosfuturos.
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o muro como limite,
símbolo e lugar de expressão
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In times of tensions between what, for decades, has been a natural
growth towards a global and unguarded society (to which much has
contributed the dematerialization of information and its multiple technological supports) and today’s reemergence, in the most unsuspected
geographies, of discourses and politics once again guided by nationalistic logics, spatial protection and border reinforcement in the name of
a lost or threatened sense of identity, we must wonder about the role
images and art may play or how can they reflect about an issue so
clearly becoming paramount to the beginning of the 21th Century. Place
of memory and absence, words and silence, passage and separation,
the wall is the symbol and the metaphor which inspires that reflection.

Resumo
Em tempos de tensões entre o que foi, durante décadas, um natural
crescimento em direcção a uma sociedade global e sem fronteiras (para
a qual muito contribuiu a desmaterialização da informação e dos seus
múltiplos suportes tecnológicos) e o actual ressurgir, nas mais insuspeitas geografias, de lógicas nacionalistas, protecção espacial e reforço
de fronteiras em nome da recuperação de um sentimento de identidade
perdido ou, de algum modo, tido como ameaçado, não podemos deixar
de questionar que papel podem a imagem e a(s) arte(s) desempenhar ou
como podem elas reflectir sobre esta questão que, claramente, se tem
vindo a tornar central para o arranque do século XXI. Lugar de memória
e esquecimento, palavras e silêncio, passagem e separação, o muro é o
símbolo e a metáfora que inspira essa reflexão.

1 Universidade da Beira Interior,
LabCom.IFP,
catarinamoura@gmail.com

Não é fortuita a associação histórica, aos mais distintos níveis, de
um pensamento sobre o papel da arte e da imagem no espaço público a uma noção paralela de propriedade e apropriação. Com a
expansão das cidades para fora de um território bem delimitado e
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organizado, que terá o seu inevitável expoente no século XX, quando
as grandes metrópoles se encontram já plenamente instituídas, vemos erguerem-se muros protectores (físicos e simbólicos) que fazem
com que o território urbano se transforme, progressivamente, não
só num cenário, mas também num promotor de profundas clivagens, assimetrias e tensões sociais, definidas a partir do contraste
entre o centro urbano e a periferia suburbana, com facilidade transformada em gueto. As comunidades muradas, resguardadas, fazem
dessa fronteira um limite, reforçando noções de inclusão e exclusão
ao determinar, no fundo, quem está in ou out, metáfora que ajuda
certamente a compreender o modo como, nesta cidade feita metrópole, o muro passa a traduzir uma fortíssima lógica simbólica de
contestação, tornando-se espaço de manifestação gráfica de uma
voz que, social, cultural e politicamente, não existe, não tem espaço,
mas que, por isso mesmo, descobre na provocação, na agressão, na
transgressão e, desde logo, no incómodo e na inconveniência, uma
forma (literalmente uma forma) de não ser ignorada e não se deixar
silenciar. As mensagens pintadas nas paredes antes e na sequência
do Maio de (19)68, em Paris (frases como “Soyez réalistes, demandez
l’impossible!”, “Les murs avaient des oreilles, maintenant ils ont la
parole” ou “Il est interdit d’interdire”), bem como as que encontrávamos pelas paredes portuguesas antes da Revolução de Abril de 1974,
criticando a censura e a opressão características do regime salazarista, são em grande medida devedoras dessa mesma lógica que vê
na parede e no muro um lugar para a palavra que, em determinados
contextos ou circunstâncias, não pode ter voz.
Nem tudo o que pintamos num muro ou numa parede é testemunho de uma mesma história, mas conta-nos certamente aspectos distintos da nossa complexa relação com a imagem e com a nossa própria vontade e necessidade de expressão. Ao longo dos últimos anos,
Graffiti, Arte Urbana e, talvez com menos frequência, Street Art têm
vindo a designar as múltiplas manifestações artísticas produzidas em
espaço(s) público(s), nomeadamente inscrições murais e outras marcas criativas deixadas em lugares colectivos, revelando não só a dificuldade de fazer sentido de um conjunto de fenómenos tão recentes
e prolíficos, mas também a inevitável complexidade que faz com que
tenhamos deles muitas versões e interpretações - muitas estórias, no
fundo -, reforçando a ambiguidade de conceitos facilmente misturados e aplicados de forma equívoca e indistinta (por vezes pelos próprios artistas / autores). Torna-se, assim, comum ver classificar como
Arte Urbana o que seria, na verdade, Graffiti ou Street Art, e vice-versa,
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sem clara noção de que os três movimentos, embora possam ocasionalmente confluir, não têm a mesma história e, por norma, não dizem de facto respeito ao mesmo tipo de criações, técnicas e objectos
da cultura visual. Um dos aspectos que terão certamente em comum é
o grau de exposição que, logo à partida, os determina, na medida em
que se definem a partir do território onde essa visibilidade atinge o
seu máximo potencial: a rua. Mas é também a rua o lugar onde mais
facilmente se torna explícita a tensão entre a legalidade e a ilegalidade, o permitido e o proibido que, em grande medida, traça a fronteira
que, permitindo diferenciá-los, demonstra o modo como alguns artistas vão navegando nesse limite, incapazes de resistir ao estímulo e à
adrenalina da transgressão.
Reza o mito que, para o Graffiti, tudo terá começado quando, ainda
na década de 1970, a frase “Cornbread loves Cindy” surge repetidamente pintada a preto com uma lata de spray pelas paredes de Filadélfia,
transformando o seu autor, Darryl McCray (a.k.a. Cornbread) na principal referência do que viria a tornar-se uma tendência absolutamente viral. No entanto, embora saibamos que, enquanto fenómeno, se
torna particularmente significativo a partir dos anos 1980, em Nova
Iorque, contagiando depois, a um ritmo rápido e progressivo, a Europa
e o mundo, é difícil falar dele a partir de uma noção unificada da sua
história, desde logo enquanto corrente artística. O que, sim, podemos
afirmar é que, independentemente das suas distintas expressões, não
só em termos geográficos, mas também à medida que vai evoluindo
ao longo do tempo, o Graffiti terá sempre uma relação íntima com a
escrita, resultando da exploração visual do grapho (do grego graphó,
escrever, graphḗ, o acto de deixar escrito e, por afinidade, inscrito) e
tendo muitas vezes na assinatura (tagg) o seu principal motivo formal. Deixar a nossa marca é algo tão físico como simbólico, traduzindo um iniludível “Estive aqui” que, na cronologia deste movimento,
será inequivocamente territorial, tendo tanto a ver com demarcação,
como com invasão e provocação.
As descobertas arqueológicas de Pompeia e de alguns túmulos
Egípcios revelam, já desde a Antiguidade, a tendência humana para
associar a transgressão ao acto de deixar marca nas superfícies, trazendo ao nosso conhecimento imagens de teor crítico e humorístico
(como caricaturas, por exemplo) deixadas - acredita-se – por escravos (ou pessoas cuja condição social fosse caracterizada pela privação)
como forma de provocação àqueles que os subjugavam. A crispação
socio-política causada pelo permanente contraste entre uma vida de
privilégio e o seu radical oposto não se ausentaria desta história. De
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facto, é entre as comunidades densamente habitadas e marcadas pela
miséria e violência, sobretudo na periferia das grandes metrópoles
norte-americanas, que o Graffiti encontrará terreno fértil para proliferar e se manifestar como grito de revolta contra essas mesmas assimetrias, facilmente enquadrado pelo Hip Hop, um movimento cuja
origem lhe é contemporânea e com o qual a associação será tão musical, como cultural, visual e política.
Não é aleatório que a palavra vândalo nos remeta para os povos
germânicos que, no decorrer das invasões bárbaras que tiveram lugar
na Europa ocidental dos primeiros tempos da era cristã, se caracterizavam pelos seus métodos cruéis de destruição da propriedade alheia,
com particular incidência no que se considerasse possuir algum tipo
de valor histórico ou cultural – estratégia clara de subjugação do outro
através da eliminação do registo em que ancorava o sentido e a força
dessa alteridade, reduzindo-o, mais do que à escravatura e à servidão,
a uma condição de não existência devido à perda violenta dos vínculos (familiares, materiais e imateriais) aos quais se encontrava associada a sua identidade e identificação. Durante grande parte da sua
história, o Graffiti tem sido rotulado de vandalismo pelo modo como,
tantas vezes, se traduziu (visualmente e não só) através da agressão
e da destruição. A sua vertente estética nunca se demarcou de uma
dimensão inevitavelmente política, fosse ela consciente ou não, exprimindo através da provocação e do choque o assumir de uma causa que
obrigava o habitante legitimado (pela pertença social, pela capacidade
financeira, pelo poder político, pela diferenciação intelectual,…) da cidade a confrontar-se com o lado feio, sujo, caótico, violento e imperfeito que constituía a versão invisível, feita de pessoas também elas
invisíveis, do mundo ordenado em que acreditava viver e de onde há
muito se haviam ausentado a dignidade e os direitos que tantos davam por adquiridos e inalienáveis à condição humana. É à luz deste
contexto que devemos compreender afirmações como a da graffiter
australiana Vexta:
I did a few paintings about vandalism just to reclaim the term,
and just go, you want to say I’m a vandal, fine (...) I’m quite happy to be a vandal. If you tell me I can’t do something that doesn’t
mean I’m not going to do it. I think vandalism can be really, really
positive. Vandalism can highlight certain issues and be a really
empowering thing. I encourage people to vandal when it is like
that. (Stewart, 2005, p.87)
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Para o graffiter, um dos factores mais fortes de inspiração, entusiasmo e empowerment continua a ser o desafio imposto pela dificuldade de acesso ao local escolhido e pela adrenalina da ilegalidade que
leva a que cada criação traduza também, simbolicamente, uma forma
de conquistar o respeito de toda uma comunidade, motivando a permanente superação (própria e do outro). No entanto, o posicionamento moralista que permanece na percepção colectiva a propósito deste
tipo de expressão da nossa cultura visual, insistindo em vê-lo exclusivamente como ataque e destruição da propriedade público-privada,
impediu que, durante muito tempo, se compreendesse não só a sua
evolução técnica e estilística, mas também o facto de muitos artistas
se apropriarem dos espaços com intuito de os melhorar.
Na verdade, tanto da parte da Arte Urbana, como do Graffiti, passando pelo Stencil e pelas múltiplas manifestações que a Street Art
pode assumir (entre as quais Performance e Body Painting), um dos aspectos mais interessantes destas propostas criativas é a multiplicidade de formas e técnicas que envolvem e traduzem em cada obra, parcialmente definida pela diversidade de backgrounds e formação dos
artistas envolvidos, vindos hoje de um amplo espectro de áreas que
inclui, entre outras, as Belas-Artes, a Arquitectura ou o Design, característica que, não excluindo nem menosprezando o contributo, tantas
vezes impressionante, dos tradicionais auto- didactas que integram
este universo, tem contribuído para uma evolução qualitativa das
obras produzidas e da complexidade dos projectos que as enquadram
- e, possivelmente, para a sua legitimação em função de uma lógica
de valor à qual a cultura ocidental permanece claramente permeável.1

1 Uma das problemáticas porventura mais relevantes que emerge das discussões que,
ao longo dos últimos anos, têm cruzado o discurso mais geral da Arte Contemporânea
com as questões mais específicas da Arte Urbana, diz respeito à necessidade ou não
da sua conservação. Em causa está, por exemplo, o facto de a mesma não reunir
consenso, pois se, por um lado, conservar pode contrariar a essência da obra e o modo
como celebra uma transitoriedade que é, também ela, característica não raras vezes
reconhecida à era em que vivemos, ignorando assim o contexto e os objectivos da sua
criação, por outro lado sabemos que não cuidar pode significar, efectivamente, perder
a obra em causa, devido à acção inclemente de factores como o clima, a poluição ou a
mão humana. O facto de estarem na rua e de, integrando o espaço público, serem vistas
por extensão como coisa pública, expõe estas obras à possibilidade de serem tocadas,
quebrando a distância (durante séculos pautada pelo absolutismo do seu carácter
ritual e sacralizado, que as Vanguardas se encarregam de começar a des/-cons-/truir)
que definiu, em termos históricos, a relação entre o público e a arte sem que essa
interacção tenha sido prevista como parte do sentido da obra (como acontecerá com
algumas instalações e performances) ou possa sequer ser integralmente controlada para
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Embora a Arte Urbana tenda a ser contratada ou comissionada,
distanciando-se assim de todas as criações entendidas como invasivas, tem em comum com muitas das manifestações actuais do Graffiti
essa preocupação com o tratamento e a melhoria estética do espaço
escolhido, partindo de um princípio não só de respeito pela identidade
do local, mas também de recuperação ou disfarce da sua degradação,
procurando assim acrescentar um sentido e um valor renovados tanto a esses lugares, como à relação que com eles têm as pessoas que os
habitam, alterando (e, por vezes, até fabricando) o olhar e a percepção
instalados pelos hábitos de uma convivência de anos. Não será, portanto, de estranhar que a noção de Arte Urbana surja pela primeira vez
no contexto da Arquitectura e do Planeamento Urbanístico, ou seja,
de uma ideia de Arte Pública com um papel social a desempenhar,
nomeadamente o de melhorar o ambiente e a experiência do/no local
para o qual é concebida
Foi na Bélgica e nos Estados Unidos, em finais do séc. XIX, que pela
primeira vez surgiram sociedades que explicitamente se designavam como promotoras da Arte Pública, devendo por isso situar-se

a proteger, deixando-a inevitavelmente vulnerável a possíveis actos de destruição, com
origem nas mais diversas motivações (entre as quais podemos incluir a paradoxal e
aparentemente irracional ausência de motivação). Será inevitável que o valor atribuído
a estas obras se veja, então, ponderado por oposição a outras, sejam elas esculturas ou
edificações várias que, ao longo do tempo, foram sendo criadas para existir no / ocupar o
espaço público - sendo, por isso, classificadas como site-specific ou, mais recentemente,
site-oriented -, o que as expõe aos mesmos factores de desgaste da Arte Urbana, mas
relativamente às quais a necessidade de preservação nunca é questionada, assumindo-se
como dado adquirido, uma vez que, cultural e colectivamente, não colocamos em dúvida
o seu valor artístico e o facto de integrarem o nosso património e, em consequência,
algo que queremos e devemos não só preservar, como legar. Aspecto a que certamente
não são alheias as políticas governamentais (e autárquicas) de encomenda e aquisição
de obras para locais públicos, deixando nos contribuintes a nem sempre confortável
consciência de que essas decisões são tomadas com recurso a dinheiros públicos sem
que, no entanto, por norma a população seja informada ou auscultada a respeito das
opções tomadas – algumas das quais cabalmente contestadas a posteriori. Um dos casos
mais conhecidos será, talvez, a escultura Tilted arc (Arco inclinado), de Richard Serra,
obra minimalista de grandes dimensões, instalada em 1981 na Federal Plaza de Nova
Iorque, onde gerou desconforto e oposição, sobretudo porque erguia uma cortina de aço
que dificultava o livre trânsito dos pedestres. Enquanto site-specific, o sentido desta obra
ancorava na inseparabilidade física entre o objecto e o lugar para o qual fora concebido.
Tal como Serra afirmou no momento, removê-lo seria destruí-lo. No entanto, após
quatro anos de luta judicial, a obra foi considerada site-opressive pela própria entidade
que a financiara, tendo sido desmontada e removida em 1989.
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aí as origens do ciclo da Arte Pública moderna: aquele em que a
Arte Pública se opõe ao sistema de coleções mercantilizadas e/ou
institucionalizadas de obras de arte. (ABREU, 2015, p.15)
Acredita-se ter sido, possivelmente, na Bélgica da segunda metade
do século XIX, que a expressão Arte Pública surgiu pela primeira vez,
num artigo intitulado L’Art Regenerateur, procurando designar um segmento da produção artística destinado a todos os cidadãos, em consonância com movimentos como o inglês Arts & Crafts que, na perspectiva de Abreu (2015, p.17), constituiria o embrião europeu do qual
procederiam os seus enunciados estéticos e ideológicos. A influência
deste movimento fez-se notória na obra do pintor e arquitecto belga
Henry van de Velde, bem como do arquitecto Charles Buls, burgo-mestre de Bruxelas que, juntamente com Ildefonso Cerda e Camillo Sitte,
foi um dos pioneiros do urbanismo moderno, atém de um activo promotor da Arte Urbana, com destaque para o restauro da Grand Place de
Bruxelas, onde podemos encontrar actualmente um memorial em sua
homenagem (Idem, p.19). Imbuído do espírito democratizante que estes
movimentos destilam um pouco por toda a Europa na viragem do século, é a Charles Buls que se deve a criação, em 1893, de uma sociedade
de artes decorativas, em Bruxelas, designada L’OEuvre de l’Art Appliqué
à la Rue et aux Objets d’Utilité Publique, que ele mesmo presidirá a partir
do ano seguinte. Abreu refere que, de acordo com o historiador Michel
Smets, a expressão Arte Pública surgida no artigo L’Art Regenerateur poderia ter sido utilizada como abreviatura da referida Sociedade, dada a
designação original ser demasiado longa para se tornar cómoda no seu
uso comum. O conceito, no entanto, foi claramente definido:
L’Art public, c’est-à-dire, le sublime de l’utile dans la vie publique,
était anciennement une règle de civilisation à laquelle on ne dérogeait que sous peine de déchéance morale, tandis qu’aujourd’hui, il
est une exception, et la vulgarité de l’utile dans la vie publique est
devenue générale! (Idem, p.21)
Para além de pretenderem revestir de forma artística tudo o que se
ligasse com a vida pública contemporânea, os membros desta sociedade definiram como objectivo transformar as ruas em locais capazes
de educar a população, atribuindo assim à arte uma dimensão - e
uma missão - claramente sociais.
Não pode esquecer-se, no entanto, que a promoção explícita de
uma arte dita pública remonta igualmente aos Estados Unidos da
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América (EUA) onde, entre as décadas de 1890 e 1920, assistimos à
implementação do City Beautiful Movement, liderada por arquitectos, paisagistas e reformadores vindos da planificação urbanística, e
cuja influência se sentiu com particular acuidade em cidades como
Cleveland,Washington
D.C. e Chicago. Este movimento começava, desde logo, por afirmar
que a Arquitectura, o Design e os problemas sociais não deveriam ser
entendidos separadamente, encorajando os profissionais destas áreas
a manterem uma atitude de permanente engagement com as suas
comunidades. O conceito subjacente à implementação deste projecto
ideológico - que emerge num momento da história dos EUA em que a
população urbana começava, pela primeira vez, a superar em número
a população rural - passava não só por melhorar a aparência da cidade (incorporando um centro cívico, parques, jardins e, à semelhança
do que havia procurado fazer-se em Paris, por exemplo, grandes boulevards), mas também por facilitar a fluidez do tráfico de pessoas e
veículos, reagindo à percepção de que, à medida que cresciam, as cidades se iam tornando locais de aspecto desagradável, congestionados,
caóticos, sujo se, muitas vezes, inseguros. O facto de a insalubridade
pública e a poluição afectarem a totalidade do espectro populacional,
indiferentes a riqueza ou pobreza, foi um dos principais factores que
garantiu apoio financeiro, político e social a este movimento de restauração. No entanto, com o passar do tempo, tornou-se óbvio que estavam apenas a ser observados os aspectos estéticos da questão, ignorando as dimensões social e económica que lhe estavam (ou deviam
estar) necessariamente hifenizadas.

Uma fronteira não é um muro
Situado no cerne de um permanente sentido de catástrofe que definiria a essência da nossa existência, o medo seria uma constante da
vertigem de se ser humano – medo de envelhecer, de morrer, de adoecer, de mudar, da solidão, do abandono, da perseguição, de arder, de
asfixiar, de cair,… A aversão ao toque estaria, também por isso, primitivamente enraizada na cultura humana, por surgir associada à
ideia de contágio e contaminação. No entanto, ao invés de assumir a
interioridade do medo, o Homem projecta-o para o exterior – o lugar
do outro, do desconhecido, esforçando-se, em consequência, por construir uma protecção constante relativa à ameaça que imagina localizada “lá fora”, do “lado delá”.
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A alusão à escuridão como lugar do desconhecido, não sendo novidade, permanece interessante e, acima de tudo, pertinente. Neste
contexto, é particularmente significativa a mobilização tecnológica da
visão – o sentido humano mais associado ao distanciamento e à separação do mundo –, em contraste com o abandono do tacto – o sentido
do toque, do envolvimento. A associação da visão ao projecto racionalista da modernidade remeteria para a possibilidade de controlar o
mundo à distância, combinando domínio e afastamento num mesmo
conceito. O mundo visível, vigiado, é o mundo da ordem, do controlo,
que nos remeteria para um poder (ou empoderamento) absoluto do
sujeito. A propósito da cidade do início do século XX, Simmel refere
justamente o medo do contacto e o modo como a visão figurava, já
então, nas estratégias modernistas de controlo e neutralização do que
provocava ansiedade e angústia. Os arquitectos modernos projectam
cidades de vidro e,através delas, a utopia da sociedade transparente. A
noção de transparência como consequência da ordem racional leva a
que a vigilância se banalize na nossa cultura como forma de controlo
disfarçada de protecção, instituindo uma aparentemente natural tendência para a ordem sob a qual late o desejo de escapar à desordem
das coisas físicas.
O drama do possível e da abertura a que aspira reside no facto de
nos exigir que, com ela, aceitemos o intolerável risco de não conhecer. Ainda que, com ele, tudo pareça precário e assustador, conviver
com o desconhecido pode ser a única forma de superar a estática e
consolidada ordem das experiências passadas, abrindo caminho à
instituição de novos significados. No entanto, num mundo e numa
cultura que as últimas décadas enquadraram, discursiva, legistativa
e factualmente, a partir da noção de globalização e livre circulação,
levando os seus habitantes, em particular nos países tecnologicamente desenvolvidos ou em desenvolvimento, a incorporar como elemento de definição de uma identidade individual e colectiva a noção de
cidadania global (mimetizando em características, comportamentos
e percepção a experiência que lhes é devolvida pelas tecnologias que
definem, a partir da fluidez e da ausência de limites, a sua vivência quotidiana, ao nível da comunicação, do transporte e do acesso
à informação, a uma quantidade crescente de opções e serviços, e à
própria ligação ao outro), não é isenta de estranheza, para muitos, a
recorrência com que a realidade física se impõe, reforçando os limites
e os obstáculos materiais onde a simplicidade (por comparação) da
experiência desmaterializada e imagética nos convencera que já não
existiam: a fronteira.
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A queda do Muro de Berlim, há 28 anos, foi profundamente simbólica, porque a sua consequência mais imediata foi a união de uma
Alemanha que era, até então, duas metades e o resultado político, socio-económico, cultural e humano dessa fractura. Mas foi também
um símbolo para o que era o projecto europeu, sonhado a partir de
uma lógica e de uma estratégia de união, cooperação e abertura de
fronteiras. No entanto, a fluidez de mercadorias e capital sobre a qual
se constrói a utopia da globalização não encontra tradução paritária
na escala em que tem sido permitida a circulação humana entre territórios, sobretudo após o ataque terrorista sofrido em Nova Iorque no
dia 11 de Setembro de 2001 e todos os que têm vindo a acontecer desde
então, eventos cujo carácter dramático permite que diversas nações se
sintam plenamente justificadas nas razões que evocam para adoptar
algumas “medidas de protecção” de carácter mais rígido e extremista
que vamos vendo ser progressivamente implementadas.
Se antes de 2001 nos permitíamos questionar o que definia ainda
a natureza de uma fronteira, dado os tempos fluídos em que vivíamos incentivarem as pessoas a uma abordagem fundamentalmente
diferente à cartografia daquela que a história havia ditado até então,
provocando-as inclusivamente a fantasiar com uma espécie de “desmapeamento do mundo” em função da economia, da Internet e da
2
sua própria disposição individual , após essa data o objectivo das fron3
teiras alterou-se radicalmente.
In light of concerns over spontaneous migration of large numbers
of asylum seekers and migrants, and the effects that their arrival
could have on public budgets, employment, and social cohesion,
border walls suddenly became appealing to leaders in key destination or transit countries. For some, barriers represent a tangible
solution to clamp down on unauthorized entries and show they

2 Recorda-se, a este propósito, a exposição Unmapping the World, organizada no âmbito
da experimentadesign 2013: No Borders, com curadoria de Annelys de Vet e Nuno Coelho e
resultado de uma parceria com o Instituto de Investigação Científica Tropical, que esteve
patente entre 9 de Novembro e 22 de Dezembro no Palácio dos Condes da Calheta, em Lisboa.
3 É possível que, em termos efectivos, o verdadeiro início do século XXI se tenha dado
a 11 de Setembro de 2001, o que determinou não só o espírito com que temos vivido
estas suas primeiras duas décadas, mas também o modo como essa experiência se
tem demarcado cada vez mais claramente do nosso posicionamento mental e cultural
anterior, com severas consequências nas esferas social e política.
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are taking action to enforce the border. (…) In addition, the fear
of terrorism has played a significant role in removing the stigma
previously associated with building (…) walls. (Jones, 2016, s/p)
Como se equivocou Arjun Appadurai quando escreveu, em 1969, que
perguntas como “Onde moras?”, “O que és?”, “De que religião?”, “De que
raça?”, “De que nacionalidade?”, que naquele momento dizia terem
ainda alguma lógica, seriam certamente absurdas e anti-evolucionárias no século XXI.4 Talvez pensarmos como ele justifique a apatia parcialmente provocada pelo choque com que alguns de nós assistimos
ao retorno (ou, em muitos casos, à desocultação) do que julgáramos
não ser possível voltar a observar ou escutar no nosso tempo de vida,
crentes ainda nessa ideia ingénua e simplificada de evolução que insiste em ver o ser humano avançar, cada vez mais rápido, de menos
para mais, de pior para melhor - como se essas opções fossem sequer
realistas, sustentáveis ou fonte segura de satisfação e realização (tanto individual como colectiva).5 Mas o absurdo está instalado e, com
ele, um mundo de muros6.

4 Arjun Appadurai é autor de Manual de instruções para a nave espacial terra, publicado
em 1969, do qual é extraída esta citação que consta do catálogo da experimentadesign
deste ano (EXD’17 Before & Beyond: Conferências de Lisboa), da qual foi convidado. O
evento decorreu no dia 30 de Setembro de 2017 sob a forma de um conjunto de talks
que trouxeram ao Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, alguns dos
principais convidados que tiveram desde 1999, como forma de celebrar aquela que Guta
Moura Guedes, responsável pelo evento, afirmou ter sido a última edição da Bienal.
5 Também por isso são importantes os slow movements que têm vindo a aparecer
um pouco por toda a parte e nas mais distintas áreas, propondo o decrescimento e a
desaceleração como alternativas não só mais viáveis e sustentáveis, mas também mais
positivas em termos de impacto, independentemente da escala a que este seja considerado.
6 Alguns dos últimos a ser construídos foram o muro erguido em 2015 entre a Hungria
e a sua fronteira com a Sérvia e a Croácia, ano em que também a Bulgária começou a
construção de um muro ao longo da fronteira com a Turquia, que continuou a expandir
ao longo de 2016. Enquanto o mundo bradava, indignado, contra a decisão de Donald
Trump em construir um muro na sua fronteira com o México, em Setembro de 2016
começava a ser erguida no porto francês de Calais uma barreira financiada pelos
ingleses destinada a prevenir a entrada de emigrantes ilegais e refugiados no Reino
Unido. A Noruega, por sua vez, deu também início à construção de uma cerca de aço
na sua fronteira do Ártico com a Rússia, e em Janeiro de 2017 países como a Lituânia,
a Turquia e Mianmar anunciaram igualmente projectos para a construção de muros
nas suas fronteiras. Esta informação pode ser consultada com maior detalhe tanto nos
artigos publicados pela equipa do projecto coordenado por Élisabeth Vallet, Professora
Associada do Departamento de Geografia da University of Quebec in Montreal (UQAM),
sobre este tema, como nalgumas imagens e infografias que fazem uso dos dados
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(…) há séculos que a Muralha da China não separa povos, antes servindo para reunir hordas de turistas. Mas nem por isso os muros
deixaram de segregar raças, nacionalidades, crenças e ideias. Háos entre países, sobretudo em casos de disputas territoriais, mas
também os há dentro das cidades, a isolar este ou aquele bairro. Os
motivos invocados para a sua construção são, invariavelmente, a
imigração ilegal, o terrorismo, o narcotráfico e outros contrabandos. É raro, porém, que estes muros sirvam para trazer apaz.7
São pelo menos 70, de acordo com os números mais recentes, as
fronteiras muralhadas que se encontram identificadas actualmente.

“Inumeráveis são as narrativas do mundo”8

8

Em francês, a palavra fronteira é um adjectivo feminino derivado do
substantivo frente: front, frontier, frontière - lugar historicamente definido pelo encontro e, consequentemente, pelo confronto com o outro,
o estrangeiro, tantas vezes personificado como inimigo. Actualmente,
o mundo está estruturado por aproximadamente 230 000 quilómetros
de fronteiras políticas terrestres e 264 fronteiras interestaduais, permanecendo um conceito profundamente associado à tensão. No entanto, em The Devil’s Dictionary (1911), Ambrose Pierce afirma que, na
geografia política, a fronteira não passa de uma linha imaginária entre duas nações, separando os direitos imaginários de uns dos direitos

imaginários de outros - definição que, entre tantas outras, pode contribuir para que verdadeiramente comecemos a assimilar e integrar, de
forma mais clara e profunda, a realidade aparente, mas nem por isso
óbvia, de que uma fronteira não é um muro. Sabemos, no entanto, que

resultantes da pesquisa realizada pelo grupo. Neste caso, para além de um artigo de
Vallet, foi consultada uma infografia da autoria de três elementos da própria equipa:
Élisabeth Vallet, Josselyn Guillarmou e Zoé Barry, publicada no The Economist e
disponível em http://infographics.economist.com/2015/fences/.
7 7Cordeiro, P. e Teixeira, R. (2011). “Um mundo de muros (gráfico animado)”,
Infografia publicada a 09/11/2011, in Expresso On-line (em linha). Consultado
a 12/11/2017. Disponível em: http://expresso.sapo.pt/multimedia/infografia/
um-mundo-de-muros-grafico-animado=f544692
8 8“Inumeráveis são as narrativas do mundo” é a frase com que Roland Barthes dá início
a Introdução à Análise Estrutural da Narrativa. cf. BARTHES, R. (2001). “Introdução à Análise
Estrutural da Narrativa”, in A Aventura Semiológica, São Paulo: Martins Fontes, pp.1-2.
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essa linha, seja ela física ou imaginária, política ou cultural, tem sido
historicamente crucial para a construção de uma ideia de identidade
a partir da demarcação e da consequente definição de um limite que,
no que tem de simbólico, desenha a forma, o contentor a partir do qual
um colectivo projecta um sentido de identificação feito de factores tão
variados com a língua e os costumes. Também por isso, se afirma tão
facilmente que não há identidade sem fronteira.
Hoje, como nunca, não faz sentido pensar a identidade como um
conceito fechado, menos ainda a partir de um conjunto de estereótipos
projectados numa narrativa que pode ser tão externa quanto interna
e que vamos deixando persistir por inércia ou mera incapacidade de
a perceber ou interrogar. De maior ou menor dimensão, as cidades
constituiram-se, desde sempre - quase por definição -, à custa da desconstrução da identidade, do anonimato do indivíduo desenraizado,
sem pertença, à procura de novas referências num lugar que tem tanto de possibilidade como pode ter de hostil. Pensar a cidade tem sido
um progressivo ensaio de fabricação de um espaço de reconexão, cujo
carácter artificial e fragmentário vai deixando a sua marca no tipo
de pessoas e sociedades que percebemos que nos inclui, à medida que
vamos detectando a progressiva dessensibilização de que, assumida
ou subtilmente, damos provas quotidianas.
No limite, são cada vez mais aqueles que, entre nós, fantasiam com
um mundo onde os muros se façam pontes. Ligações. Real ou metafórico, o muro, a muralha, tem sido uma interface constante, feita ora
de evidência, ora de subtileza e invisibilidade / ocultação, mas sempre
(também) de possibilidade de fluxo, abertura e ligação no modo como
configura e in-forma o imaginário e a nossa relação com ele, tornando-se, por isso, estimulante pensar o que uma forma tradicionalmente
pensada como limite e clausura pode convocar a partir do momento em
que a reposicionamos como fronteira e, nesse sentido, zona simultânea
de conflito e acolhimento, medo e desejo, barreira e afecção, resguardo
e hibridismo. O contágio como opção tem tanto de fascinante como de
aterrador, convocando-nos no desafio da abertura a todos os possíveis e
ao que, em nós, na nossa forma, com eles se abre também.
O “contexto da arte” parece ter-se tornado, na perspectiva de Sardo,
também ele um “universo fluído de migrações de procedimentos, técnicas, tradições, história, estórias, relações, protocolos, ficções e documentos” (2017, p.21), realidade apenas contemplável após o que define
como falência ou substituição dos parâmetros criados para a classificação e para o entendimento da obra de arte a partir do universo das
disciplinas ou dos géneros,
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o que significa que os dispositivos artísticos, tomados neste sentido, não coincidem com os campos disciplinares, mas com as
transformações líquidas de procedimentos que se sedimentaram,
se problematizaram, se hierarquizaram e se criticaram até ao limite da sua viabilidade. (Idem, Ibidem)
Talvez por isso seja importante lembrar aqui a teoria dos Lugares
de Memória, formulada e desenvolvida a partir dos Seminários (e posteriores publicações) orientados na École Pratique des Hautes Études
de Paris por Pierre Nora, entre 1978 e1981.
(…) enquanto cristalizações do passado, os lugares de memória
podem ser objectos, instrumentos ou instituições, não dependendo a sua definição da natureza concreta que os molda, mas apenas da realidade que os habita: uma realidade de que os mesmos
são, então, depositários, enquanto condensações simultâneas do
trabalho da História (sedimentações) e afloramentos da perpetuação da Memória (reminiscências). Entendidos assim, os lugares
de memória são documentos e traços vivos, que se constituem no
cruzamento histórico-cultural e simbólico-intencional que lhes
dá origem (…). (…) podemos dizer, com Philip Nys, quando este se
refere à arte dos jardins, que os lugares de memória são simultaneamente lugares in situ e lugares in visu. Ou seja, que os lugares
de memória constituem-se a um tempo enquanto coisa em-si e
enquanto experiência para-nós: um feixe de realidade material e
mental. (ABREU, 2005,pp.215-217)
As paredes e os muros fizeram-se e fazem-se lugares de memória.
São a superfície expressiva que, desenhando o lugar, o definem como
experiência, nossa e para nós, qual membrana viva e pulsante na qual
a identidade é um sentido aberto e plural que, vindo do passado, não
pode existir sem futuro e permeabilidade à mudança que ele possa
representar.
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Mobile apps set a new action bias for creating city brand experiences.
Among the methodologies and techniques used to design projects in
this area, it is worth highlighting storytelling, which seeks to engage
and motivate users to keep in touch with the narrative and contents
made available and consumed. This paper uses a case study methodology to describe the possibilities of using mobile applications for the
branding of cities based on storytelling. It presents Cidade Aumentada
application, which works with the idea of experience and storytelling
to present and promote city narratives. Based on its study, a synthesis
of the elements considered in its construction is presented, as well
as the strategies followed by the developers. As a conclusion, possible
paths for the use of storytelling in city branding actions are outlined.

Resumo
Os aplicativos para smartphones configuram um novo campo de
ação para a criação de experiências de marcas de cidades. Entre as

1 Universidade Federal
de Santa Catarina,
laryssa.tarachucky@gmail.com;
2 Universidade Federal
de Santa Catarina,
valeriafeijo@gmail.com;
3 Universidade Federal de
Santa Catarina,
mbaldessar@gmail.com;
4 Universidade Federal
de Santa Catarina,
richard.perassi@gmail.com

metodologias e técnicas utilizadas para a concepção de projetos nesta área destaca-se o storytelling, que busca, a partir das narrativas,
envolver e motivar os usuários a manter contato com os conteúdos
disponibilizados e consumidos. Por meio de um estudo de caso, este
artigo descreve possibilidades de uso de aplicativos móveis para o
branding de cidades com base em storytelling. É apresentado o aplicativo Cidade Aumentada, que trabalha com a ideia de experiência
e storytelling para a apresentação e promoção das narrativas das
cidades, e, com base em seu estudo, uma síntese dos elementos considerados em sua construção é apresentada, bem como as estratégias seguidas para a criação de experiências. Como conclusão, são
delineados caminhos possíveis para o uso do storytelling em ações
de branding de cidades.
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1. Introduction
The different mobile information and communication technologies
present in today’s society influence many of the social behaviors, and
especially the production and consumption of information, products,
services and brands (Brown, Green, & Harper, 2002; Castells, 2017; Ling,
2004). The facilitated access to the Internet and the increasing presence of smartphones as mediators have driven the development of
projects, researches and technologies that seek to provide different
urban experiences from the use of these tools, such as augmented
reality, experience city guides, interactive narratives about historical facts of places, among other possible applications in the digital
environment. In this scenario, mobile applications emerge as tools
capable of connecting users and providing access to different digital
content that is superimposed on the cities’ materiality (Lemos, 2007;
Wilken & Goggin, 2012).
Mobile applications gain relevance in the city since the acts of
understanding it, moving through it, breaking through its different
aspects and telling its stories are now mediated by technology and
these technologies often include location-based applications. On the
one hand, these applications offer cities new ways to attract visitors,
residents, investors, and to promote their image (Warnaby, 2012). On
the other hand, the design and development of them involve complex
issues that need to be discussed, researched and understood in order
to achieve the factors that contribute to the public’s engagement with
cities and to improve their experience with the digital support - more
specifically, the mobilesupport.
Among the methodologies and techniques investigated and used
by researchers and developers when designing projects focused on the
context described above, storytelling is highlighted. It seeks, from the
narratives, to engage and motivate users to keep in touch with the
contents that are made available, that is, to establish closer relations
with individuals (Xavier, 2017). The storytelling is related to the city
experiences since the lived and told stories about it are able to influence positively or negatively the image of the city among different
publics (Tarachucky, Frandoloso, Gonçalves, & Gomez, 2015).
This paper seeks to identify the main concepts related to the theme
and present a case that combines mobile culture with storytelling to
create new experiences within the urban context. It seeks to understand how the application studied makes use of mobile technologies
to communicate the hidden stories of cities, make them visible and
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mappable. The following criteria were considered to select the application: to be developed for use in smartphone, to be related to the
urban environment experience and to deal with the stories of a city.

2. “The city”, its brand and its stories
The processes of globalization and the development of ICT have led to
a change of perception in relation to the concepts of place, territory
and cities. The global communications network causes the collapse
of old space barriers. All places are now instantly accessible for the
actors of the so-called ‘real time’ (Sánchez, 2010, 75).
Representations of the territory are made in a differentiated
way: physical presence is no longer necessary to obtain information, or to interact with anyone in the world, for example. However,
although the physical presence is no longer necessary for the interaction, the quality of the place becomes even more important, since
more and more people can choose where the physical interactions
will take place (Gordon & De Souza e Silva, 2011). In this sense, cities
and regions need to make their image recognizable to ensure their
attractiveness.
Territorial identity comprises the concept of territory as an appropriation resulting from the cultural imaginary, the locus of experience
and the interaction of individuals in a given geographic space. The
city in this sense, is seen as an effective identity constructor, because
it is loaded with a symbolic force capable of reinforcing its dimension
and its value (Haesbaert, 2006; Santos, Souza, & Silveira, 1998).
Cities can be considered as places in which the citizen establishes
social, cultural and commercial relations, which consolidate themselves over time and through which people create the structure,
identity and meaning of its image. Gehl (2015) understands cities
as spaces of sharing, places where people meet to exchange ideas,
relax and have fun. They represent places of appropriation by individuals and must be adopted, lived and endowed with historicity to
be constituted. In this way, one of the most valuable assets for the
places is their image and reputation, as it can increase the self-esteem of local residents, mobilize civic pride, make people aware of
the achievements of their land, attract visitors and tourists, investors, and wealth (Anholt, 2005, 2005b; Ashworth & Kavaratzis, 2009;
Kotler, Gertner, Rein, & Haider, 2007).
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In an increasingly globalized world, the places inserted in the logic
of the networks feel more and more need to stablish their differences
in order to affirm their individuality and to foster their economic development by attracting investments, people and talents.

3. The city, “its brand” and its stories
A brand is a set of associations that influence the feelings and experiences of consumers (Tybout & Calkins, 2006). The branding process
is also a process of seizing and communicating an identity insofar as
it identifies, expresses and reveals unique characteristics, stories and
values related to the thing communicated. When transposed to the
urban environment, branding strategies gain in popularity as urban
managers perceive the need to attract positive attention to their cities,
whether they have touristic or commercial purposes, in order to foster
their economic development (Kotler et al., 2007).
People have the power to start, maintain or quit their relationship
with a brand. However, this decision is influenced by their own needs
and desires, which will be functionally and emotionally determined
and that can be satiated by the acquisition of relevant products and /
or services (Ind, 2005). This process has, in part, a connection with the
intrinsic value of the place communicated. The communication of the
spaces of a city must become a sensory experience, i.e., it must go far
beyond what we see (Tarachucky, 2015). This means that the sensory
stimulus of a city brand can not be random: brand information must
be in a context in which emotion is stimulated within an authentic
process of revealing its stories.

4. The city, its brand and “its stories”
One of the oldest human ways of exchanging experiences is storytelling. The evolution of knowledge, the construction of new concepts
and the perception about space and time are closely linked to the
capacity for construction, dissemination and consumption of such
narratives and, according to Simmons (2007), a story is a reimagined
experience and narrated with details and feelings enough to provoke
the imagination of its listeners to feel it as if it were true. In the field

Portugal 2018

DIGICOM 2nd International Conference on Digital Design & Communication

  303

of trade marks and, in particular, of city brands, it is not different.
Customs, habits, beliefs and perceptions about a city are transmitted
by different ways of reporting and registering such characteristics,
thus contributing to the construction of the image of a place.
Tarachucky et al. (2015) explain that narratives are intrinsic to how
places are perceived by people and it is theys stories the great responsible for generating an interaction between individual imagination and
collective imaginaries. Thus, through the experiences of storytellers,
stories give a place emotional characteristics, loaded with meanings
that allow them to transcend their concept as geographic space. The
stories of places are intimately tied to experiences, since perceptions
are the result of how individuals receive and understand the meanings passed on. When a good narrative is elaborated and diffused, the
barrier of superficiality is opened and attention is gained, which in
turn will be converted into attention, involvement and emotion.
The storytelling is presented as a potential form for the construction of strategies of place brand experience, since it is a structured
communication tool based on a sequence of events that appeal to
people’s senses and emotions (Nuñez, 2009). It is about reversing the
idea of liquidity in society, where values, habits and even concepts of
belonging and nationality lose space for globalization, and thus surprise individuals with the generation of content and opportunities for
expression of local individuals and unique experiences and ties.
According to Xavier (2017), storytelling begins to gain space among
branding strategy tools as the digital world sets in. It is from then on that
new opportunities for expression and new uncertainties arise in a reality in which everyone who has access to the Internet can generate and
disseminate content. In this way, each one can record his story about a
certain place, can narrate what he is experiencing or invent something
he wishes. There are millions of stories circulating and disputing space
in people’s memories, waiting to be shared, remembered or simply be
read. At the moment, the stories are shared of different forms in diverse
platforms, constructing a diverse and complex universe. The so-called
convergence culture has been changing the guidelines for narrative creation, which reflects on how they are consumed by a participatory public
that seeks and produces information in various media with the power to
determine the outcome of the stories (Feijó, Gomez, & Fialho, 2017).
For cities, this is one of the most effective forms of involvement
with different audiences, since storytelling can establish a dialogue
between decision-makers, residents, investors and other stakeholders. In addition to this, different cultural realities of the city can be
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highlighted, potentials can be recognized, emotions can be aroused
and concepts can be assimilated more easily.

5. Cidade Aumentada – a location-based transmedia
storytelling project
As data on cities become accessible to and used by their citizens, a
myriad of applications arise, giving storytelling practices a new
meaning. When added to the data on cities and the massive use of
smartphones by the population, storytelling practices begin to collect
and reveal forgotten or untold narratives about the urban fabric.
Cidade Aumentada (www.cidadeaumentada.com) is a location-based transmedia storytelling. It enables geolocated access to urban memories shared by the users of Cidade Aumentada’s webpage.
These memories are crowdsourced and shared in various formats,
like images, texts, sounds and videos and they can be visualized in
the place they occured by using a mobile device.
According to its official website, the project sought to facilitate the
integration of sound, textual and visual reports of the inhabitants of
a certain locality in order to reveal their stories and experiences in
the city and to give meaning to their places. The project makes use of
geolocated information that is stored in cloud computing and can be
accessed in the spatial context in which they happened through the
use of mobile devices near the geolocated points.
Cidade Aumentada consists of a web page, an application developed for the Android system and a structured workshop. The web page
allows users to create an account and georeferentiate their places of
memory by identifying the location of the memory and then saving
images, videos, audios, and texts related to it.
The narratives that make up the database, i.e. the georeferenced
memories, go through an evaluation process and, once approved, are
activated in the mobile application and can be accessed in their geographical place of origin.
The mobile application uses GPS and camera to access and view
the layers of information recorded on the platform. The system identifies the memory points and relates them to the user’s position in
order to suggest the best route to the indicated point. When within a
radius of 100 meters from the memory point, the user has access to
the content and can view it through the camera of his smartphone.
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6. Findings and considerations
In general, Cidade Aumentada addresses the concept of location-based
transmedia storytelling as it uses conventional digital media and mobile media based on geo- referenced and geolocated data for the purpose of explaining the narratives of a given city. It creates a hybrid
spatiality by overlaying specialized digital content to the sensitive experience of the urban environment and by allowing the insertion of
geotagged annotations into physical locations and make them accessible through mobile communication devices.
If, on the one hand, Cidade Aumentada makes use of croudsourcing to build a bank of collective memories of the city, on the other
hand, it offers resources so that the inhabitants of the cities themselves reveal their own narratives. Instead of delivering a ready-made
story, Cidade Aumentada combines mobile application, online platform and workshops so that the city dwellers themselves can reveal
their narratives. I.e, makes use of crowdsourcing to build a bank of
collective memories of the city.
By delegating to the city inhabitants the task of mapping their stories, the project admits the idea that data mining alone is not yet able
to relate the most symbolic and meaningful memories of a community. Likewise, the effective involvement of the citizen with the initiatives of mapping the symbolic characteristics of the cities seems to be
conditioned to their participation in the process of identification and
georeferencing of the narratives.
Tourist guide applications show geo-referenced information on
tourist attractions on smartphone screens. This approach is necessary in order to guide and communicate the spaces of tourist interest
in a locality, acting more strongly at the cognitive level of the user
experience. The practices of location-based storytelling, however, allow a ludic layer to be added to the cognitive experience, which can
intensify the involvement of the user’s senses and emotions.
It is worth noting that the idea of telling stories of places is not
something new, but the use of mobile technology as a support for
interaction with these stories becomes an innovative way, a way to
respond to constant changes in content consumption and mobility needs for users experiencing cities. Cidade Aumentada project, in
essence, has the idea of storytelling as the guiding thread of urban
memories, but it does not present a pre-structured narrative in which
users can refer and be guided to collaborate in the continuity of the
account of this narrative. It is an open script in which each one can
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guide and direct aspects of experience and recorded memory. As a
possibility to enhance actions like Cidade Aumentada, it is emphasized the importance of a clear definition by the developers in relation to the desired points of view because, insofar as the universes
and aspects to be portrayed are defined, constructing a narrative that
presents coherent experiences through different points of contact is
made easier.
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design e memória: o lugar do design
como meio de comunicação no museu
Catarina Carreto1; Rui Carreto2

Keywords

Abstract

Design, Memória,
Emoção, Museu,
Comunicação

Places and objects have the ability to retain, activate and give memories, through experiences. The memory entails a wide universe of actors
and requires a holistic understanding. In museums, designers should
develop projects using the principles and practices of this profession in
response to a contemporary consumer society. The issue of emotion
and memory is one of the main work points of design, and the current
designer design’s museums and exhibitions that allow experiences that
transmit emotions, because, when interacting with them, the user will
establish associations which evoke memories. In this sense, for this article, we propose a reflection on what’s memory and its meanings, considering the intervention of communication design in museum spaces
and their different levels of performance. Our purpose is to highlight
the importance of personal knowledge as an individual museum, considering personal knowledge (interior) of memory.

Resumo
Lugares e objectos têm a capacidade de reter, activar e transmitir me-
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mórias, através de experiências vividas. A memória implica um largo universo de intervenientes e requer um entendimento holístico.
Nos museus, designers devem desenvolver projectos recorrendo aos
princípios e práticas da sua profissão em resposta a uma sociedade
contemporânea de consumo sensorial. A questão da emoção e da memória é um dos principais pontos de trabalho do design actual, cabendo ao designer conceber museus e exposições que permitam experiências marcantes e que transmitam emoções, pois, ao interagir com
elas, o utilizador irá estabelecer associações que evocam memórias.
Neste sentido, para este artigo, propomos uma reflexão sobre o que é
a memória e seus significados, considerando a intervenção do design
de comunicação nos espaços museais e os seus diferentes níveis de
actuação. O nosso intuito tem por base salientar a importância do conhecimento pessoal como um museu individualizado, considerando
o conhecimento pessoal (interior) o da memória.
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1. Design e Memória
O design é uma área disciplinar vocacionada para dar resposta a necessidades sociais. Devido à sua multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, é elo de ligação entre diversas áreas do saber e, como
processo metodológico, tem-se alargado a diversas áreas de aplicação,
nomeadamente à museologia e à museografia. Como tal, face à necessidade de produção de conhecimento, está implicado num processo
investigativo no domínio teórico e prático. Embora para muitos autores, o design como pensamento, finalidade social e actividade produtiva tenha nascido com a própria História do Homem, tal como hoje
o entendemos e aplicamos, está associado ao processo decorrente industrialização e às necessidades da cultura urbana da Época Histórica
Contemporânea, nos séculos XIX, XX e XXI. Com a reprodutibilidade
técnica, foi ultrapassada a questão da individualidade irrepetível dos
objectos e valorizada a beleza relacionada com a mecanização e a funcionalidade relativa à adequação do objecto ao seu uso real.
No passado do funcionalismo rigoroso e frio, o design era caracterizado por linhas rectas e austeras, ortodoxo, isento de reacções,
centralizado essencialmente no visual. Actualmente, vivemos numa
Era onde se elevam os valores do prazer, explorando “(…) as dimensões sensíveis dos objectos através do design olfactivo, do design sonoro, do design táctil e mesmo do design gustativo” (Lipovetsky & Serroy,
2014:291). O designer recorreu aos cinco sentidos do Homem para possibilitar “(…) novas experiências de consumo, favorecer uma experiência sensitiva e emocionar, oferecer a diferenciação às marcas e insígnias
(…)”, sendo o seu principal objectivo “(…) ao mesmo tempo melhorar
o conforto das sensações apreendidas pelo consumidor, criar uma assinatura sensorial do produto e reforçar a impressão de qualidade de
marca” (Lipovetsky & Serroy, 2014:291). O design do século XXI, estabelece-se em princípios que se regem por experiências sensoriais, tratando sobretudo em oferecer o imaginário e o subjectivo (Lindstrom,
2013), personalizando objectos de forma a criar emoções e memórias.
Ao valorizar formas sinuosas, irónicas ou simbólicas, o designer desperta no consumidor emoções e memórias, construindo desta forma
uma relação afectiva com o objecto. Para Morris (2010:89), “O design
afectivo é uma ramificação do pensamento ergonómico que se preocupa
com o efeito emocional que um produto tem sobre o usuário, com base
em sua interação com o produto”.
Segundo Pereira (2008:27), o “Design tem uma característica essencial, que é a de unir diversos campos simbólicos com o fim de promover
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a comunicação de um conceito”. Quando o conceito é baseado em emoções pode correr-se o risco de estes atributos se perderem. No entanto,
“(…) o conceito de design emocionalmente durável conecta os princípios
do design afectivo à sustentabilidade. Quanto maior o apego emocional
que se tem por um produto, menor a chance de jogá-lo fora” (Morris,
2010:89). Assim, “O design já não procura traduzir a função objectiva e
neutra dos objectos mas, através destes, um universo de sentidos que nos
fala e nos provoca. Os objectos criados podem, assim, ser inspirados por
mil temáticas: a vegetação, contos de fadas, a morte, as narrativas míticas, os estilos históricos clássicos, o humor, o exotismo” (Lipovetsky &
Serroy, 2014:288). Todos estes factos se verificam devido à ausência de
diversificação de produtos existentes no mercado, cujas empresas necessitam de se destacar umas das outras, trabalhando para encontrar
novos meios de promoção únicos, inéditos e criativos. “Uma das vias
para chegar aqui é a provocação, a implicação emocional do destinatário
pela encenação de temáticas «sensíveis»” (Lipovetsky & Serroy 2014:317).
Com o desenvolvimento específico do design, novos processos metodológicos projectuais foram desenvolvidos, criando novas aplicações com base nas necessidades adquiridas pela sociedade contemporânea. A diversificação é uma realidade constatada, onde nem sempre
as opções respondem às necessidades do utilizador.
A questão da emoção e da memória é um dos principais pontos de
trabalho do design actual. Apesar da relação entre forma/função ser
relevante na análise cognitiva, a dimensão emocional é um requisito básico a ser considerado para a tomada de decisão do consumidor/
utilizador (Norman, 2005). De acordo com Norman (2005), a aparência
emocional do design pode acabar por ser muito mais decisiva no sucesso de um produto do que os seus elementos práticos. O autor, considera
haver três tipos de Design o “visceral”, o “conductual” e o “reflexivo”.
Norman define o “visceral” como o design das aparências ou formal, já
o “conductual” assenta no prazer da efectividade do uso, e por último,
o “reflexivo” baseado na racionalização e na intelectualização produto.
Cabe ao designer conceber produtos, espaços e serviços que transmitam
emoções, pois, ao interagir com eles, o utilizador irá estabelecer associações que evocam memórias. Para Norman (2005), as emoções reflectem as nossas experiências, associações e memórias pessoais.
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2010:1044), a memória
assume variadíssimas definições: “1. Função geral de conservação de
experiência anterior, que se manifesta por hábitos ou por lembranças;
tomada de consciência do passado como tal; 2. Lembrança; recordação(…)”. Para Attali (1999:179) no seu Dicionário do séc. XX memória
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é “Identidade e bagagem do nómada, o seu luxo e a sua arma, quando
se generalizarem precariedade e amnésia”. Do grego mnémon significa
“que se lembra”. Consiste no elemento de formação de palavras que
exprime a ideia de memória, recordação, lembrança (Dicionário da
Língua Portuguesa, 2010:1072).
A arte da memória surgiu na Grécia Antiga, tal como a invenção de
tantas outras artes, posteriormente absorvidas pelos romanos e passada para o resto da europa (Yates, 2005). Na mitologia, os gregos personificaram a memória sob a forma de deusa, Mnemosine (Le Goff,
1990). Da união de Mnemosine e Zeus nasceram nove filhas, nove musas inspiradoras, “(…) que além de inspirarem os poetas e os literatos,
tinham a atribuição de regular o pensamento em suas variadas formas:
sabedoria, eloquência, persuasão, história, matemática, astronomia”
(La Rocca, 2007:31).
A palavra Mnemosine partilha a etimologia de mnemónica. A mnemónica é arte, muito útil aos designers para a criação de marcas e logotipos, facilitando “(…) operações de memória por meios artificiais,
ligando ideias e factos difíceis de reter a factos e a ideias mais familiares e mais simples; mnemotécnica (Do gr. mnemoniké [tékhné], “a arte
de lembrar”, pelo lat. mnemonîca” (Dicionário da Língua Portuguesa,
2010:1072). Lidwell, Holden e Butler (2003) apresentam, na sua obra, técnicas de mnemónica afirmadas como um dos princípios universais do
design. Para os autores, a mnemónica é um método que organiza a
informação de modo a que seja facilmente relembrada, recorrendo a
imagens ou a palavras de modo específico, ligando informação desconhecida ou nova, a informação familiar presente na nossa memória.

2. O lugar do Design nos espaços de memória
A necessidade de preservar as memórias do passado advém desde a
existência do Homem na Terra. Com o passar do tempo, o movimento
científico destinado a prover, a memória colectiva das nações desencadeia-se. Assim, foram criados arquivos nacionais, depósitos centrais
de arquivo, acervos, bibliotecas e museus. Os últimos séculos caracterizam-se pelas inovações no que diz respeito ao conhecimento e à conservação de memórias, às colecções e ao espaço expositivo. A própria
evolução do conceito de arte, a partir das vanguardas modernistas, veio
romper com as formas expositivas e funções tradicionais, muito centralizadas nas colecções. As “exposições espectáculo” atingiram o seu auge,
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quando o visitante faz parte integrante do evento, interagindo com o
espaço e com os objectos, na esperança de levar consigo memórias das
sensações vividas. Segundo Belcher (1997), este tipo de exposições:
Puede excitarnos y elevarnos, relajarnos y satisfacernos, enfadarnos, sorprendernos o deprimirnos. De hecho, puede provocarnos
un torbellino de emociones y el «artista» especializado en exposiciones (es decir, el diseñador) puede hacer que la exposición provoque la respuesta deseada1 (Belcher, 1997:51).
Os museus, através das suas exposições, trabalham dar resposta a uma
sociedade em constante evolução. O repto de que os museus devem constituir-se em instrumentos eficazes para a consolidação de uma identidade cultural própria de cada população, fizeram emergir a necessidade
de novos profissionais, cujo perfil se distancia do perfil do conservador
que conhecemos. Assim, dentro do universo museológico e expositivo,
destacamos a profissão de designer. O designer estabelece-se como intermediário que explica e faz compreensível aquilo que o visitante (observador) vê. Assumem a responsabilidade de conceber estratégias e recursos
que garantam que a mensagem que se quer transmitir seja bem compreendida. Assim, a mensagem deve apresentar-se de forma a estimular
e a motivar a sua recepção para que o conhecimento seja adquirido e
transformado numa memória. Esta memória resulta numa experiência
enquanto visitante de museu ou de exposição, pois quanto mais intensa e esplendorosa for, mais retida (na memória) ficará. Neste sentido,
ressalta-se aqui o espaço de exposição como meio físico que nos proporciona vivenciar um sentimento, uma lembrança, uma memória. Assim,
Pallasmaa (2012) salienta que a experiência, a memória e a imaginação
são qualitativamente iguais na nossa consciência.
No que refere à criação de interiores expositivos, a mensagem
que se quer transmitir, o conteúdo a expor e o meio são relacionados
de acordo com a estratégia de comunicação que o designer pretende aplicar de forma a culminar numa memória efectiva (Fernández
& Fernández, 2007). Também os objectos e o modo como são expostos contemplam diferentes níveis de intervenção do design e da

1 T. L. “Pode-nos estimular e elevar, relaxar e satisfazer, enraivecer, surpreender ou
deprimir. Na verdade, pode provocar um turbilhão de emoções e o “artista” especializada
em exposições (ou seja, o designer) pode causar na exposição a resposta desejada”
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memória. Perante o conceito de Hernández (2008:215), que considera o
museu como um “asilo póstumo” onde os objectos perdem o seu significado, existe outra vertente expositiva que estabelece uma relação
entre o contexto original e o motivo exposto. Assim, Benes (1983 apud
Hernández, 2008) distingue três formas projectuais expositivas onde
o design pode intervir: objecto no seu meio original, conservando a
relação entre os diversos elementos; objecto exposto de forma hábil
recriando o seu meio original artificialmente; e objecto no meio neutral, onde não existe qualquer relação com o espaço. No primeiro caso,
a intervenção do designer ocorre ao nível da conservação da memória
através da preservação do objecto no seu meio original, no segundo
caso sucede ao nível da construção artificial de um espaço onde está
inserido determinado objecto de forma a recriar uma memória e, no
último exemplo, a intervenção é neutra e isenta de qualquer memória, dando origem a uma memória nova (“white cube”).
Em todas as exposições existe uma história a contar ou uma mensagem a transmitir que não se limita apenas à exposição dos objectos. O grafismo, a sinalética, os textos, a cor, os sistemas audiovisuais
desempenham um papel fundamental no design da exposição. O jogo
das dimensões e do horizonte, conformado por grafismos, luzes e cores,
afectará o modo pelo qual o visitante se vai mover através do percurso
expositivo (Dernie, 2006). Os designers são fundamentais na expografia,
pois o tratamento dos textos, das imagens e da sinalética são essenciais
para a compreensão da narrativa. Uma boa sinalética, por exemplo,
guiará o visitante pela exposição, desde a entrada à saída e ajudará na
identificação de espaços distintos (Hughes, 2010). Com base na interpretação do objecto exposto, Hughes (2010) salienta a importância do tamanho do texto, que pode ser perceptível a uma distância e a outra não.
Designers desenvolvem uma hierarquia de sinais em diferentes escalas, de acordo com o carácter informativo e comunicacional: tamanho
grande para a sinalética, tamanho médio para identificação temática
de zonas e tamanho pequeno para corpo de texto e para legendas dos
objectos. O autor destaca, ainda, o facto de o texto ser criado em função
do comportamento do visitante e a sua percepção do espaço.
Assim, a memória é conseguida através da experiência da visita ao
museu que pode ser estimulada através de diversas formas. A loja do
museu, através da visita e da aquisição de objectos, é outra das formas. Como lugar de extensão cultural do museu, a loja é um espaço
de conhecimento e cidadania que promove o direito à fruição e ao consumo de bens culturais. Esse consumo, através da fruição e da aquisição, permite prolongar a continuidade da visita ao museu e reforçar a
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relação dos públicos com a instituição, através da criação de memórias.
(Roselló & González, 2014). Neste local, o designer pode intervir não só
na criação do espaço e de toda a sua imagem gráfica e identidade corporativa, como também na criação de objectos, directa ou indirectamente
relacionadas com colecções e actividades. Desta forma, os visitantes podem levar consigo uma memória da experiência vivida.
Uma das partes mais importantes na identidade de um museu/
loja, é a sua marca e logótipo. No entender de Schneider (2010), “(…)
torna a identidade reconhecível interna e externamente, na medida em
que é gravada na memória (…)” (Schneider, 2010, p.215). Costa (2011)
afirma que “Desenhar uma marca é dar forma visível a uma ideia, que é
dessa forma comunicada. É expressar essa ideia graficamente em papel
ou num outro tipo de suporte” (Costa, 2011:131).
A identidade corporativa do museu e da sua loja tem como principal função construir e gerir uma identidade institucional e empresarial
diferenciada. Reflecte-se através de estratégias de comunicação e divulgação empresarial. “(…) Torná-la visível é a tarefa do design corporativo;
comunica-la é a questão da comunicação corporativa, e, finalmente, comportar-se de acordo com ela é comportamento corporativo” (Schneider,
2010:214). Neste campo, também as embalagens e sacos do museu desempenham uma importante tarefa na manutenção da memória.
Nesta linha conceptual de preservação de memórias, o CooperHewitt, museu de design em Nova Iorque, disponibiliza uma caneta
interactiva que permite recolher e guardar objectos presentes no museu. A caneta aumenta ainda mais a experiência do visitante, criando
um espécie de diário. Pois, em casa, podemos aceder à colecção via internet, através de um código facultado com o bilhete de entrada. Para
recolher objectos, basta pressionar a extremidade plana da caneta em
qualquer rótulo do museu. Pode ainda transferir as suas colecções
para as mesas interactivas existentes no museu e explorá-las com
mais detalhes ou adicionar mais objectos. Voltando ao museu pode
continuar a construir sua colecção, ou compartilhá-la com amigos.
Através das novas tecnologias e da internet, cada pessoa pode construir o seu museu pessoal através do computador e visitá-lo a qualquer
hora do dia. Exemplos referenciais no campo da cultura virtual, como
o Rijksmuseum, em Amesterdão, contemplam esta experiência com a
possibilidade de viajar entre artistas e obras. Podemos aceder à colecção
deste museu e construir o nosso museu pessoal através do Rijksstudio,
seleccionando imagens com a possibilidade de edição, de partilha nas
redes sociais e hipótese de impressão para aplicar no suporte que desejarmos. Também é visível e acessível a recolha de imagens/obras feitas
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por outros visitantes virtuais, ou seja, o museu pessoal de cada um está
disponível à contemplação de outros visitantes. Esta aplicação permite,
assim, transformar um simples e vulgar objecto numa peça de arte,
de design ou de merchandising cultural proveniente da loja do museu,
potenciando a relação entre o público e o museu.
As nossas memórias podem ser consideradas um museu pessoal,
tendo em conta que o carácter individual é algo particular do indivíduo.
O método e a obra de Marcel Duchamp, entre 1938-1941, é exemplo destas
premissas. Como modelo de referência, destacamos as Boîte-en-Valise
que reúnem reproduções miniaturizadas dos seus trabalhos mais importantes numa mala portátil. Duchamp fez o seu museu pessoal repleto de
memórias suas, desde o processo de criação, a obras já existentes, transformando ícones que o representaram a si próprio. Através da reprodução
dos vários exemplares das Boîte, Duchamp fomentou a democratização
da cultura rompendo com o carácter único de obra de arte. Hoje, podemos
identificar um paralelismo entre as reproduções com o merchandising
cultural, como meio de preservação da memória, dos sentimentos ou da
experiência de um determinado momento ou objecto.
Outra forma de prolongar as memórias da visita ao museu e/ou à
loja, são os websites. Estes elementos têm um forte potencial, na medida em que a internet abre as portas a um mercado global, de grandes dimensões, que actua como um elemento que promove o acesso
e a democratização da cultura. Enquanto estratégia de marketing, o
website do museu e da loja online podem ser pertinentes para difundir a programação do museu e a própria marca da instituição, constituindo-se uma potencial fonte de receita que se deve ter em conta.
Após esta reflexão conseguimos apurar vários níveis de intervenção
da memória associada aos conceitos da Museologia e da Museografia,
tidos como processos de resgate e manutenção das memórias.

3. Conclusões
Os museus são de facto lugares de memória, representantes identitários
de culturas do passado. Sem passado não há memória, sem memória
não há saber e sem saber não há conhecimento. A memória, ligada à
aprendizagem ou a uma função ou experiência apreendida no passado,
faz parte de uma preocupação básica da sociedade contemporânea, cada
vez mais atenta e consumidora de cultura. Segundo diversos estudiosos,
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a memória é a base do conhecimento. Como tal, deve ser trabalhada e
estimulada. É através dela que damos significado ao quotidiano e acumulamos experiências para utilizar durante a vida. No museu a memória é conseguida através de diversas formas. O designer estabelece-se
como intermediário que dá forma visível a uma determinada ideia ou
conceito que se pretende comunicar. A concretização de espaços expositivos está, cada vez mais, reconhecida como área de expressão criativa
que recorre a um processo de interacção entre as mais variadas disciplinas, onde se destaca o design. Deste modo, pode enquadrar-se a comunicação e a preservação de memórias na prática disciplinar do design
no âmbito da museologia e da museografia, destacando a profissão de
designer como elemento preponderante do museu. O derradeiro museu
é o pessoal, onde o indivíduo é contentor de conteúdos culturais, podendo evocar a memória que será sempre actual, vivida a qualquer momento no tempo presente. A preservação da memória, das experiências
e das sensações manteve-se ao longo dos tempos, mas o paradigma do
consumo cultural, impulsionado pela reprodutibilidade técnica e pela
evolução da sociedade e da cultura urbana, valorizou a intervenção e o
lugar do design como meio de comunicação no museu, dando origem a
novas práticas da mnemosine, as novas “deusas” do sec. XXI.
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Resumo Considering the technological communicational media
moment, we wish to emphasize that narrative transmedia activity
reproduces the Big Bang creationist moment/movement, thus generating a continuous movement of self-creation and self-expansion
immersive narrative Jenkins’s concepts (2003; 2004; 2006; 2007; 2011)
Scolary’s (2009) and Murray’s (1997). The present reflection takes as
starting point the cooperativeness between television and computer
and focuses on the meaning of narrative act, either concerning linear and non-linear narratives, emphasising that, in its essence and
condition of possibility, (narrative pact), those are rooted in concepts
as hypertext (Kristeva, 1974) and palimpsest (Genette, 1982), which
allows us to recognize linear narratives as already germinates the
context of non-linear narratives considered as interactive digital narratives transmedia, once has a rhizomatic (Deleuze & Guattari, 1987)
and immersive nature (Murray, 1997). We hope to clarify our starting
point: transmedia narrative activity reproduces the Big Bang creationist moment/movement, thus generating a continuous movement of
self-creation and self-expansion narrative.
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Considerando o atual momento de desenvolvimento tecnológico dos
meios de comunicação e informação, pretendemos destacar que a
atividade de narrativa transmedia reproduz o momento/movimento
criacionista do Big Bang, assim, gerando um movimento contínuo
de autocriação e de auto expansão narrativa imersiva de acordo com
os conceitos de Jenkins (2003; 2004; 2006; 2007; 2011), Scolary (2009) e
Murray (1997). A presente reflexão toma como ponto de partida a conjugação cooperativa entre televisão e computador e enfoca a aceção de
ato narrativo, à luz das narrativas lineares e não lineares, verificando que, na sua essência e condição de possibilidade (pacto narrativo),
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se mantém vigente nas narrativas não lineares, consideradas aqui
como narrativas digitais interativas transmedia, Para isso, consideramos fundamental sublinhar que, por si mesmas, as narrativas lineares, já comportavam uma natureza hipertextual (Kristeva,1974) e
de palimpsesto (Genette, 1982) que permite reconhecer-lhes uma natureza rizomática (Deleuze & Guattari,1987) e imersiva (Murray, 1997).
Esperamos poder clarificar a nossa questão de partida: a atividade
narrativa transmedia reproduz o momento criacionista do Big Bang,
assim, gerando um movimento contínuo de autocriação e de auto expansão narrativa.

1. Introdução
As novas tecnologias da comunicação alteraram a condição humana
em sociedade e a própria sociedade da comunicação. Alterando a realidade dos consumidores e dos produtores de conteúdos (narrativas)
mediáticos, propuseram um conceito de interação que se manifestou
com o advento da convergência dos media. A convergência dos media (Crossmedia) define-se pelo fluxo migratório de conteúdos e comportamentos do público através de múltiplas plataformas (Jenkins,
2006). Produtores e consumidores interagem de modo convergente e
migratório tornando-se, assim, imprevisíveis (Jenkins, 2006). A convergência define-se pela verticalidade nas decisões de negócios e dos
usuários, refletindo tanto o desejo da Indústria Cultural se expandir
por diferentes media, quanto o desejo dos consumidores acederem a
conteúdos que desejam, nas plataformas que desejam e quando desejam (Jenkins, 2006).
A convergência cultural entre a televisão e o computador (narrativas digitais interativas transmedia – doravante designadas narrativas transmedia) enfoca a questão narrativa (linear e não linear),
endossando-a para um consumidor mais personalizado (Parks, 2003)
mercê da participação ativa dos usuários: cada indivíduo constrói a
sua própria mitologia a partir de fragmentos de informação que processa (Jenkins, 2006). Manovich (2001) defende o computador como
metamedia capaz de representar o conteúdo de acordo com uma nova
lógica: oferece o acesso individual e compartilhamento do espaço cognitivo ao abandonar a lógica bidirecional que promovia o compartilhamento do espaço emocional.
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As narrativas transmedia surgem das propriedades dos media digitais, pelo que formam um ecossistema mediático digital que informa
a produção, difusão e receção. Este novo ecossistema não implica a
morte dos antigos media, antes, proporciona um novo paradigma de
cooperação entre a televisão e o computador que permite uma reorganização/reconfiguração da narrativa que se transforma em não-linear e transmedia.
A transmediação narrativa institui uma cultura de diálogo ao nível
textual que ultrapassa a intertextualidade, a adaptação ou a remediação. Regista-se uma cultura do diálogo que é operacionalizada pela
participação ativa dos consumidores – os espectadores tornaram-se
participantes (ou prosumers – termo cunhado por Toffler em 1970) –
que ocorre no cérebro do consumidor de cada vez que este processa a
informação que recebe (Jenkins, 2006).
O novo momento dos meios de comunicação, e da televisão em
particular, propicia o desenvolvimento de conteúdos com múltiplas
narrativas, histórias paralelas e/ou inter-relacionadas. Regista-se,
ainda, uma alteração de foco: o contrato informativo e formativo voltado para o exterior (característico do serviço público) dá lugar à ausência de separação entre ficção e realidade – a televisão mostra ao
público o seu dispositivo técnico de enunciação que tem o seu paradigma nos reality shows (Scolari, 2009).
As narrativas não-lineares foram inspiradas na estrutura das séries utilizadas desde os primórdios do cinema e cuja estrutura ainda
está presente nos produtos televisivos que, assim, atualizam a estrutura hipertextual. As narrativas em série fornecem um excelente
modelo para narrativas transmedia: ao apresentar um episódio de
duração limitada, cuja história é fechada, permite que o espectador
tenha tempo para explorar as ramificações transmediáticas. Ou seja, a
narrativa episódica da série permite a sensação de catarse, mas também a interação e criação de novos conteúdos em diferentes plataformas, permitindo a experiência de uma narrativa digital interativa
transmedia com base no conteúdo televisivo, dá-se a disseminação
dos elementos ficcionais por diferentes plataformas com o objetivo de
criar uma experiência unificada de entretenimento (Jenkins, 2007),
mas confirmando a essência do ato narrativo.
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2. O ato narrativo transmedia
Meadows (2003) associa o termo narrativa com o étimo latino narrare
e com o indo-europeu gnarus, significando conhecer-se e conhecer o
mundo, saber o que rodeia o eu, conhecer a realidade em que se está
imerSo, a cada tempo e em cada lugar.
O ato narrativo paira sobre os atos comunicacionais que dependem dos avanços e desenvolvimentos filogenéticos e ontogenéticos.
Estas alterações capacitam o ato de narrar enquanto ferramenta de
resolução de problemas (Crawford, 2014). O ato de narrar usa um enredo, personagens, elocução e pensamento (Aristóteles, 1998). Em vista
de um dado ponto de partida (um evento real ou imaginário), o ato
narrativo é atualizado pelo recetor no (e através) do ambiente de representação. Concordando com Reas (2010), o ato de narrar pode ser
reconhecido através de três características essenciais: comunicar, esclarecer e criptografar características essenciais que se mantêm reconhecíveis nas narrativas transmedia.
O ato de narrar ficcional baseia-se no pacto narrativo – suspensão
tácita da descrença – pensável através da consciência de que o ato
narrado se reporta ao imaginário e não ao real, mas que é aceite como
real (Coleridge, 1817), não implica a suspensão da faculdade crítica,
mas sim o exercício das faculdades criativas, ou seja, o princípio de
uma nova crença (Murray, 1997) que se torna, assim, condição de possibilidade da verosimilhança.
Com o advento das novas tecnologias, no essencial, não há diferença no ato narrativo. Se pode parecer que existem diferenças, estas estão ligadas a novas (re)apresentações da retórica e da poética.
A acessibilidade da internet trouxe novas plataformas para o audiovisual. As estruturas narrativas são acompanhadas por técnicas que
permitem a explosão da linearidade temporal por via da sua gestão
espacial. Ou seja, é possível interagir com o ponto de vista do espectador (ilusão gerada pelo manuseamento técnico da imagem – edição entre o olhar que produz e o olhar que recebe as imagens), este
é levado a abandonar o seu lugar passivo e a tornar-se num usuário
ativo. As narrativas não lineares interativas são multidisciplinares e
transdisciplinares (Ryan, 2004), remetem para os media digitais, mas
a sua génese – o ato narrativo – é ancestral. As narrativas lineares
interativas permanecem um ato narrativo.
Miller (2004) sustenta que, desde o alvorecer dos tempos, o ato de narrar já implicava interação (emissor/recetor): os mitos implicavam uma
interação, uma vez que reencenados na forma de ritos religiosos e ritos
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de passagem, pressupunham o desempenho de um papel ativo num
contexto coletivo, assemelhando-se aos MMOGS (Massive Multiplayer
Online Games) na era digital (Miller, 2004). Assim, as narrativas transmedia mantêm os critérios canónicos e a coerência diegética, a que somam a não linearidade, navegabilidade, mas sobretudo, a transformação do espectador em participante que, já germinavam, no conceito de
hipertexto (Kristeva, 1974) e de palimpsesto (Genette, 1982).
De acordo com McLhuan (1993), o meio é a mensagem. Isto é, a migração do mundo analógico para o mundo digital afeta o desempenho
do público e, portanto, afeta os modos de produção com novas potencialidades, novas interfaces, acima de tudo, com a usabilidade em rede que
a Internet proporciona. Este cenário configura-se numa esfera e numa
ambivalência mediática que permite ao eu (self) ser produtor e recetor e promover processos conjuntos de produção, publicação e leitura
(Kieling, 2010), proporcionando que o ato narrativo transmedia se defina
num contexto de convergência cultural como Jenkins (2003) defende.
Sendo lineares ou não lineares interativas, os elementos chave que
caracterizam uma narrativa – contexto, enredo, personagens – permanecem inalterados. A mudança está associada ao meio tecnológico de transmissão usado, e mudando com géneros e formatos para
abranger a diversidade estrutural dos discursos dos media digitais
(Murray, 2009).
O ato narrativo digital interativo diferencia-se pela sua capacidade de
imersão. Será mais efetivo (comprometido com o fluxo), quanto maior
for a participação e menor o grau de interrupção e mais rica será a narrativa, para o que contribui o design de interface que, sendo pobre, pode
interromper o fluxo e diminuir a experiência narrativa de imersão. Nas
narrativas digitais interativas procura-se uma experiência imersiva que
se assemelha à sensação vivenciada ao mergulhar no oceano, sensação
que apreende o sistema sensorial (Murray, 1997) e pode ser identificada
pela memória da imersão total uterina que exponencia a nossa experiência essencial na narrativa transmedia interativa e se transcende a si
mesma na realidade virtual e na realidade aumentada.
As narrativas transmedia geram uma nova cadeia criativa permitindo aos usuários produzir e distribuir os seus próprios conteúdos, partilhados e compartilhados em ambientes colaborativos e em tempo real.
A mensagem permanece em constante e em contínua (re)construção.
O recetor torna-se emissor e acaba por fazer parte do diálogo narrativo
interativo. Omnisciente e omnipresente o usuário encontra-se imerso
ao apropriar-se dos códigos da nova linguagem interativa e elaborando
a sua própria narrativa de acordo com a sua experiência pessoal.
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A criação em medias interativos começa individualmente, mas
tem como objetivo ser um processo coletivo. Mais do que um processo tecnológico, é um processo cultural em que o prosumer procede a
trocas comunicacionais usando, simultaneamente, dispositivos de
antigos media e de novos media. Ou seja, a convergência dos media
de comunicação revela uma convergência cultural que permite (re)
apropriar-se do ato narrativo.
Com as narrativas transmedia todas as expressões culturais estão inter-relacionadas, num movimento de geração em expansão,
que dá origem à construção continuada de um ambiente simbólico.
Nesse contexto de autocriação narrativa contínua, o usuário interage
a partir de dois tipos de relações: relacionamento interno/externo (o
usuário projeta-se a si mesmo como recipiente da narrativa ficcional)
e exploratório/ontológico (o usuário interfere na criação de uma narrativa) (Ryan, 2004).
Contendo em si mesmas o jogo, as narrativas transmedia apropriam-se nas outras expressões da capacidade ergódica que é reconhecida ao jogo. Do grego ergon e hodos, significando trabalho e caminho (Aarseth, 1997), à semelhança dos jogos que as compõem, de uma
formam mais abrangente as demais textualidades das atuais narrativas fixam-se no eixo trabalho/caminho, e também elas surgem,
na sua interatividade, dos três princípios norteadores (reconhecidos,
primeiramente, no jogo): entrada/saída, dentro/fora, aberto/fechado
(Meadows, 2003). A interatividade será maior e mais efetiva, pois o
texto (amplamente) projetado depende de estruturas inter-relacionadas conectadas. O código binário (dos media digitais) abre-se para
a auto poesis, uma vez que pode ser, continuamente, (re)significado,
dando origem à híper narrativa (Scolari, 2009). O termo híper-narrativa reporta para uma estrutura narrativa labiríntica nascida da a
cada ato de leitura produzido pelo usuário o que desenha um percurso
único e irrepetível (Bolter & Grusin 1999).
As narrativas transmedia mantêm a coerência diegética se convocarmos Eco (1993) quando sublinha, relativamente às narrativas lineares, que, em termos semióticos, a comunicação, interpretação e
decodificação que são o repto de qualquer texto e que autor, texto e
leitor são estratégias discursivas nas quais o leitor é (co)construtor
do significado, pelo que a significação se anunciava, já, (re)significação. Liberta da tirania do autor, e da linearidade narrativa devida
aos conceitos de hipertexto (Kristeva, 1974) e do palimpsesto (Genette,
1982), proporcionados pela semiótica, a narrativa está aberta à ideia
do rizoma (Deleuze e Guattari, 1987). Aplicado às narrativas lineares
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representa o modelo hipertextual (os elementos da narrativa oferecem
diferentes acessos), com a era digital esta característica consolida-se
pelo uso combinado das características narratológicas canónicas, a
multinearidade e as características do jogo. Ao abandonarem a causalidade aristotélica, as narrativas transmedia abandonam a geometria
euclidiana (Sousa, 2017) e passam a ocupar um espaço de nomadismo,
aparentemente errático e caótico que tem leitura na geometria computacional do diagrama de Voronoi: cada participante é (co)criador
da história que (com)partilha e está equidistante da narrativa global.
Assim, a dispersão participativa é, somente, aparente, tal como o é
nos padrões da natureza (Jenkins, 2011), de resto, essa dispersão que se
assemelha à dispersão que sentimos sendo no mundo que nos rodeia
e recebe, é aparente, desde logo, quando a sensação de dispersão resulta da imersão de sermos no mundo. Do mesmo modo, somos imersos
no mundo da história. As narrativas transmedia replicam, fenomenologicamente, o sujeito seguindo sendo na Natureza.
Murray (1997) defende que o usuário da narrativa transmedia é um
jogador, Jenkins (2004) reconhece que muitas narrativas jogam, mas
argumenta que nem todos os jogos são narrativas, contudo, concorda
com Murray (1997) que defende que as narrativas transmedia apresentam o fator característico do jogo: a vontade de vencer, a luta por
não perder. Talvez, Juul (2004) concilie esta clivagem quando defende
que os media digitais têm novos modos, novas temporalidades, no ato
de contar histórias, o tempo da história (tempo da fala) foi substituído pelo tempo da peça (tempo dos eventos), isto é, o tempo da história é o tempo do ser-se na história. Assim, reencontramos Jenkins
(2007) quando defende que a narrativa transmedia tem quatro níveis
de narração: eis a história (pertence a qualquer meio de transmissão);
a história que estou a ouvir (envolvimento do público com o contador
de histórias); este é o meu mundo e seja bem-vindo (o público pode
participar); eis o mundo, tome-o e leve-o consigo (o público assume o
mundo da história e torna-se embaixador e (co)autor).
A narrativa transmedia propõe um conto que não deve mais ser
ouvido, mas convida a um ataque do seu mundo para construir uma
história sem fim.
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3. Considerações finais: o Big Bang narrativo
O termo transmedia narrative (Narrativa transmedia) foi cunhado por
Jenkins (2003). A narrativa digital interativa transmedia liberta-se da
linearidade narrativa, reconfigurando o próprio conceito de narrativa, desenvolvendo um ecossistema a partir e dentro da própria narrativa. Ou seja, os elementos narrativos são dispersos por diferentes
plataformas, mas a dispersão é ainda unificada, dado que visa criar
uma experiência de entretenimento unificada (Jenkins, 2007). Uma
vez em andamento, os usuários procuram e encontram diferentes experiências entre eles, em diferentes plataformas, permanecendo num
movimento de expansão contínua que se torna uma metáfora do momento/movimento criacionista cósmico do Big Bang.
A expansão da narrativa transmedia aborda uma expansão cosmológica modelada e unificada pelos aspetos narrativos ancestrais:
personagens, contexto, mundos da história, jornada do herói permitindo assim que se estabeleça a metáfora com o Big Bang do Universo.
Do mesmo modo que a expansão do Universo perpetua o ato de
criação de continuadas e evolutivas formas de vida, também as narrativas transmedia permitem a contínua expansão de múltiplas personagens e múltiplos arcos de história, alimentando-se da pulsão
criadora do usuário que participa ativamente da construção narrativa
(Jenkins, 2011), para a reconstrução do universo ficcional em perpétuo
movimento que independe da história e depende somente da vontade
do usuário tornado (co)autor.
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design de produto - serviço
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This article presents the design of a tea service Ichigo Ichie. The project is based on a practical experience carried out at the company
Amorim Cork Composites S.A. (ACC S.A), whose main intention was
to develop cork products to be presented in the Portuguese pavilion at
the Aichi Universal Exhibition. The work carried out supports the idea
that the development of a new product is a natural consequence of
a design process whose implementation enables the development of
feasible solutions and clear understanding of how the object accomplishes its various functions. Describes the applicability of a design
methodology, and a collaborative work with a Portuguese company
from the productive sector in order to contribute, to the creation and
affirmation of its own identity. Aiming to implement a culture and a
thought regarding the use of design, using them as innovation tools.
Positioning design as an operative and differential instrument in order to increase the profile of cork and explore its physical and sensorial characteristics through the production of innovative products with
sustainable uses, affirming the decisive role of Portugal in this sector
and the notoriety of ACC, SA in the collaboration between design professionals and the company. The description of the work carried out
begins with a brief context on the Universal Exhibitions, the highlight
that cork has had through the participation of Portugal and the concept of the Portuguese Pavilion at the Aichi Universal Exhibition and
steps and procedures of the evolution of the project.
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O presente artigo apresenta a conceção do serviço de chá Ichigo Ichie.
O projeto parte de uma experiência prática, realizada na empresa
Amorim Cork Composites S.A. (ACC S.A) que teve com intenção principal
desenvolver produtos em cortiça para estarem patentes no pavilhão de
Portugal na Exposição Universal de Aichi. O trabalho realizado sustenta
a ideia de que o desenvolvimento de um novo produto é uma consequência natural de um processo de design cuja implementação facilita
o surgimento de soluções exequíveis e a clara compreensão da forma
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como o objeto cumpre as suas várias funções. Descreve a aplicabilidade
de uma metodologia de projetual e o contacto e trabalho colaborativo
com uma empresa do sector produtivo português de forma a contribuir
para a construção e afirmação da sua identidade, tendo como objetivo, implementar uma cultura e um pensamento em design usando- os
como ferramentas de inovação. Posiciona o design como instrumento
operativo e diferenciador no sentido de permitir elevar o perfil da cortiça e explorar as suas características físicas e sensoriais através da produção de produtos inovadores com utilizações sustentáveis afirmando
o papel decisivo de Portugal neste sector e a notoriedade da ACC, S.A no
mercado global pela colaboração entre profissionais da área do design e
a empresa. A descrição do trabalho realizado é iniciada com uma breve
contextualização sobre as Exposições Universais, o destaque que a cortiça tem tido através da participação de Portugal e o conceito patente
no Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Aichi e as etapas e
procedimentos da evolução do projeto.

1. Introdução
As exposições internacionais (Expo’s) detêm atualmente uma importância preponderante na identidade dos países participantes. São espaços de excelência para o intercâmbio cultural, social e económico
e para o aprofundamento da cooperação entre os povos e para o estímulo à investigação e ao desenvolvimento científico e tecnológico.
Pela oportunidade que representa para um país estar neste evento,
Portugal tem mantido a sua presença em diversas exposições universais. Nesta participação têm sido retratados expositivamente os
aspetos naturais, paisagísticos, culturais e sociais, bem como uma
harmonização entre a modernidade e o respeito pela tradição, numa
tentativa de elevar e reforçar a identidade do país internacionalmente. Nos pavilhões de Portugal destacam-se também a forma como são
combinadas as mais altas tecnologias com a inovadora utilização de
matérias naturais e não poluentes, introduzindo na primeira linha de
intenções a necessidade de equilibrar, de forma consciente, as relações entre as atividades humanas e a natureza reportando-nos para
uma das premissas atuais: a sustentabilidade.
As empresas nacionais que pretendam iniciar, reforçar ou potenciar as suas relações com os mercados internacionais visualizam
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nestas exposições uma oportunidade única de negócio e promoção.
Com este mesmo intuito, a Amorim Cork Composites
S.A. (ACC, S.A.) mantém com regularidade a parceria com o Estado
Português na execução do Pavilhão de Portugal. A cortiça tem sido
uma das apostas na sua conceção, como material de referência do
nosso País, destacando-se as exposições de Hannover da autoria dos
Arquitetos Siza Vieira e Souto Moura de Aichi da autoria dos Arquitetos
Vítor Mestre e Sofia Aleixo, e do designer Henrique Cayatte e de Xangai
da autoria do Arquiteto Carlos Couto.

2. Expo Aichi’ 2005 - Pavilhão de Portugal
A Exposição Mundial Aichi’ em 2005 foi a primeira Expo do século
XXI e teve como tema a “A sabedoria da Natureza”. Realizou-se na
cidade japonesa de Nagoya, província de Aichi, e contou com a presença de 127 países. O desenvolvimento do projeto apresentado para
o Pavilhão de Portugal teve início pela constituição de Diretivas do
Governo Português em simultâneo com premissas designadas pela
Japan Association for the 2005 World Exposition para os pavilhões que
seriam construídos e que constituiriam posteriormente a matriz da
identidade da própria Expo de Aichi.
Sob a coordenação do Designer Henrique Cayatte, responsável pela
Direção de Projeto, no conceito explorado para a presença portuguesa
na exposição universal, o Pavilhão de Portugal pretendeu “expressar
a identidade cultural e científica de um país moderno integrado na
União Europeia herdeiro de uma cultura universal que foi iniciada pelas Descobertas Portuguesas do séc. XV e do séc. XVI. (Cayatte,2004).

3. Descrição do projeto - Serviço de chá Ichigo Ichie
O projeto iniciou-se pela apresentação do briefing redigido pelo Centro
Português de Design (CPD) que referia a temática da Expo Aichi a
abrangência do pavilhão de Portugal, os seus espaços, os materiais
que seriam utilizados na sua construção e todo o conceito adstrito à
sua concepção. Apresentava igualmente as diferentes áreas de produtos a desenvolver em cortiça: casa, artigos associados ao vinho, brinquedos, mobiliário e vestuário. Os projetos seriam prototipados pela
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ACC S.A. e deveriam, através desta matéria-prima, estabelecer uma
relação entre Portugal e o Japão. A equipa de designers deste projeto,
para dar início ao seu processo de trabalho, estabeleceu que a metodologia de projetual a adotar teria como base os pressupostos das metodologias apresentadas por Mike Baxter (1995) e Steven Eppinger e Karl
Ulrich (2003), tendo definido as seguintes etapas para a prossecução
do projeto:
1. Investigação - Recolha e análise dedados;
2. Geração e seleção de ideias e conceitos;
3. Desenvolvimento formal;
4. Trabalho com especialistas;
5. Especificações do projeto - Avaliação e testes;
6. Revisão do projeto;
7. Realização do protótipo;
Descrevem-se de forma sucinta as etapas para a perceção global do
trabalho realizado.

3.1. Investigação - Recolha e análise de dados
A fase de investigação iniciou-se com um conjunto de visitas às
diferentes unidades da ACC S.A com as das direções de produção.
Pretendia-se o reconhecimento, a avaliação e compreensão do funcionamento da produção das diferentes linhas de produtos e as suas
fases de realização, desde a receção de matéria-prima ao produto
acabado. Contemplou ainda a análise de variáveis sociais, humanas,
económicas, tecnológicas, culturais, produtivas, estéticas, simbólicas, comunicacionais e de mercados entre outras, relacionadas com
os ambientes internos e externos das unidades. Pretendia-se verificar dados reais que poderiam influenciar a construção de novos
cenários e soluções. A equipa recolheu e analisou igualmente dados
sobre parâmetros relevantes da cultura asiática, que se evidenciaram como agentes facilitadores na condução de todo o processo.
Foi feita uma recolha e análise de conteúdos sobre a relação lusa-nipónica, artigos representativos de cortiça no Japão, a presença
de Portugal no Japão e elementos representativos da identidade de
cada país. Foram ainda tidos como referência autores e marcas do
Japão como: Isamu Noguchi – Escultor e designer, Akiro Kurosawa
– Realizador, Shigeru Uchida – Arquiteto e Designer, Shigeru Ban –
Arquiteto, Arata Isozaki – Arquiteto, Issey Miyake – Estilista, a Sony e
a Toyota - ProcessosLean.
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3.2. Geração e seleção de ideias e conceitos
Mediante a etapa anterior, a equipa utilizou as técnicas de criatividade para a idealização dos primeiros conceitos e ideias. Existem
diferentes técnicas da criatividade, propostas por vários autores que
auxiliam a estimular a imaginação e as associações analógicas, a organizar e a otimizar o pensamento, a evitar um pensamento mecânico baseado em experiências individuais e respostas anteriores, a organizar e reorganizar informações e conhecimento, a dirigir a atenção
(Katja Tschimmel, 2002). Para esta etapa a equipa utilizou a técnica
Brainstorming (Alex Faickney Osborn,1938) como indutora das primeiras ideias e conceitos agilizando assim o processo criativo permitindo
um pensamento fluente, flexível e original e o Mapa Mental (Tony
Buzan, 1974) para a visualização completa da complexidade das questões, das hipóteses, das diferentes pesquisas e análises subjacentes á
problemática. A inclusão das técnicas da criatividade na metodologia
de desenvolvimento deste trabalho teve como princípio organizar os
processos e as metas a atingir definindo os aspetos resultantes e estratificadores do próprio projeto.
Apresenta-se como exemplo, um registo desse trabalho.
Fig.1 Imagem de um
dos Mapa Mental realizado
no desenvolvimento
do projeto.

Tendo presente os princípios chave do projeto apresentados pelo
CPD e pelo conceito e tema designado para o Pavilhão de Portugal, para
a equipa a cortiça deveria constituir a ligação da cultura Portuguesa
com a Japonesa e perante o trabalho, ideias, análises e consultoria
efetuados foi designado que o objeto a ser desenvolvido seria um serviço de chá. No parecer da equipa o chá criava a ponte pretendida
para estabelecer a ligação destes dois países onde as suas identidades,
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tradições e ritos confluíam numa relação luso-nipónica. Neste sentido,
o serviço de chá podia ser entendido como uma humilde homenagem
prestada ao país anfitrião da Expo através da perpetuação de um hábito ancestral consagrado neste projeto, transportando-nos também
pela história portuguesa, ligar o Oriente e o Ocidente por um costume
generalizado como é o beber chá, bem como enaltecer uma matéria
natural como a cortiça através de algumas das suas características.

3.3.

Desenvolvimento formal

A parte inicial deste processo foi acompanhada por uma investigação
sobre produtos análogos. Fez-se uma análise ao nível dos objetos que
englobou as perspetivas do Ocidente e Oriente permitindo uma maior
abrangência das suas similitudes e dissemelhanças, amplificando o
conhecimento da equipa. Identificaram-se registos diferenciados no
que diz respeito à forma, tipologia, materiais, número de peças constituintes do conjunto do serviço de chá, existindo uma diversidade riquíssima de abordagens singularizadas em diferentes épocas, sentindo-se na análise constituída uma adequação dos objetos ao longo do
tempo. Apresenta-se uma síntese da análise executada.
Fig.2 Imagens da
investigação realizada

De maneira a permitir a familiaridade com os objetos através do
contacto direto com a forma, materiais, texturas, utilização, elementos de decoração, constituição do conjunto, dimensões, função, ergonomia, antropometria foi analisado um serviço de chá do Japão, característico e de uso generalizado. Esta possibilidade funcionou como
uma experiência condutora na concretização e definição das características das peças e constituição do conjunto. Desta forma delineou-se:
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-- Um bule com uma pega com uma abertura em relação ao bocal
de 90º;
-- Cinco chávenas, considerando-se a simbologia deste número na
cultura Japonesa;
-- Um tabuleiro, pela importância da relação direta com o serviço de
chá na questão da sua portabilidade e da unificação formal de todas as peças necessárias para este hábito na vivência da casa;
-- Dois contentores para chá.
Determinou-se ainda que deveria ser privilegiado o sentido do tato,
o contacto direto com os materiais constituintes de cada peça, sendo uma das características identificadas na cultura dos objetos pelos japoneses, em contraposição com os ocidentais que privilegiam
maioritariamente o sentido da visão nesta relação. A cortiça deveria
assumir este papel de matéria natural e sensitiva e posicionar-se no
serviço de chá através das suas características e valências, como o seu
aspeto formal, capacidade de isolamento térmico e acústico, leveza,
entre outros.

Fig.3 Desenvolvimento
formal. Imagens
dos desenhos e
modelações digitais.

3.4. Trabalho com especialistas
Não obstante a investigação realizada pela equipa o trabalho contou
com o apoio, ao longo de todo o projeto, de uma série de consultores para validação do seu trabalho. Os especialistas consultados
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forneceram informações relativas á matéria-prima, requisitos específicos do processo de fabrico e do comportamento mecânico. As indicações permitiram a retificação e ajuste do projeto em conformidade
com as especificações garantindo a sua conformidade técnica.

3.5. Especificações do projeto - Avaliação e teste
Nesta etapa foram produzidos os cadernos técnicos com as especificações do produto para a produção do mesmo. Foram executados um
conjunto de modelos tridimensionais digitais e físicos, á escala real,
que permitiram a visualização final do projeto. Os modelos produzidos
garantiram a avaliação e teste antes da sua produção.

3.6. Revisão do projeto
Para a execução do protótipo a equipa fez uma revisão do projeto e detalhou com rigor em desenhos técnicos cada uma peça, com recurso
ao Software Solid Works tendo em consideração as etapas anteriores.

3.7. Realização do protótipo
Por último foi realizado um protótipo do serviço de chá. A prototipagem dos componentes de porcelana do serviço de chá foi realizada no
Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto. O processo utilizado para a execução das peças foi Laminated Object Manufacturing. A produção das
peças de cortiça foi feita em torno mecânico e concretizadas na Cork
Nature, uma das unidades de produção da ACC S. A., com o acompanhamento dos designers. Apresentam-se imagens do protótipo produzido e apresentado na Expo Aichi.

4. Conclusão
Para finalizar esta descrição refere-se que se considerou importante
atribuir um nome a este serviço. Foi determinado “Ichigo Ichie”, um
termo japonês comummente associado com a cerimónia do chá, com
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Fig.4 Imagens do serviço
de chá Ichigo Ichie na
Expo de Aichi, Japão.

o Zen Budismo e os conceitos de transitoriedade, que define que cada
encontro é uma experiencia única na troca de saberes entre culturas,
pessoas, comportamentos humanos e materiais num momento muito particular, como refere Shigeru Uchida (apud Arata Isozaki, 2006)
“one meets another only once in a life-time”. Na tentativa de preservar a temperatura dum espírito dum indivíduo, o projeto “Ichigo Ichie”
procura evidenciar a esperança dum momento único, desafiando os
tempos mais enérgicos aos quais estamos compulsivamente e ritmicamente anexados, tornando-se numa homenagem simbólica à tentativa desse momento, em que os processos do dia-a-dia necessitam
de um espaço de reflexão em que a mente desacelera contornando
o dia cada vez mais perturbado numa incontornável extrema velocidade (Derrick de Kerckhove 1997; Manuel Castells, 1999). Esta procura
encontra-se nesse limiar dos silêncios e dos momentos lentos, apreciando verdadeiramente não só um líquido que nos incorpora como
a presença de alguém com quem queremos comunicar. “Ichigo ichie”
exercita esse momento como único. O objeto é a alegoria do momento
como ponte entre culturas. O fruto de uma têmpera da matéria contida num princípio de conhecimento mútuo. Finalizada a exposição de
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Aichi, a equipa, em conjunto com a direção da Cork Nature, estabeleceu diferentes contactos com empresas a nível nacional de produção
de porcelana e goma laca para analisar a sua contratação para a realização dos componentes do serviço de chá nestes materiais e para a
sua produção em massa. Na avaliação das propostas o cenário representava para a unidade um custo significativo, sendo que a mesma,
nessa altura, não se encontrava em condições de o fazer. Ao longo do
tempo foram estabelecidas outras prioridades na empresa, levando
a um consequente distanciamento do projeto. O protótipo realizado
encontra-se presentemente no Museu da Cortiça da ACC,S.A.
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The research contributes to our understanding of online public spaces, culture and integration in the context of local communities, an
important but under-researched subject area. It provides a comparative analysis of how online platforms and new communication technologies could and do already strengthen citizens’ trust and participation in local matters and enhance local public dialogue, integration
and civic engagement. The main goal of proposed research is to examine the ways in which digital local spaces could counteract fragmentation and division. The issue is directly linked to the concept of
the public sphere. This article explores how the quality of democratic
process can be augmented by digital media uses on the local level. It
is discussed the contemporary structure of contemporary civil society structure in selected regions. Secondly the research focuses on the
development of local community e-participation (bottom-up process).
Using both quantitative and qualitative aspects of research the author
of the research is trying to analyse how the power of digital media is
used by local communities. The aim of this research is to conduct a
comparative study of digital local public spaces in different countries
(Poland; USA; Italy) and explore the ways in which these public spaces
could contribute to greater community and civic engagement, as well
as social cohesion and integration. The research is discussing the potentials and limitations of local public sphere digitalization process
in terms of democratic participation and governance; learned about
strategies (adjusted/not adjusted to community expectations) for information society creation and making local politics more intelligible
for the citizen; influenced the communication policy of different regions. The research applies a mixed method approach, which includes
content analysis, interviews and focus groups, and social media network analysis.
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1. Introduction
The research contributes to our understanding of online public spaces, culture and integration in the context of local communities, an
important but under-researched subject area. It provides a comparative analysis of how online platforms and new communication technologies could and do already strengthen citizens’ trust and participation in local matters and enhance local public dialogue, integration
and civic engagement. Several studies1 have shown that the Internet
increases the number of social contacts and relationships because it
generally enhances the opportunities for interaction and the use of
online platforms can potentially increase and supplement civic involvement. Räsänen and Kuovo, for example, found that there is significant relationship between Internet use and sociability and that
online use is a predictor of civic engagement. The importance of online platforms in public communication and social integration has
also been emphasized in EU policy document2
The main goal of proposed research is to examine the ways in
which digital local spaces could counteract fragmentation and division. The issue is directly linked to the concept of the public sphere33.
Contemporary understanding of the term is mainly based on the
work of German sociologist Jürgen Habermas, who defines the public sphere as “network for communicating information and points of

1 Wellman, B. (2001): The Rise of Networked Individualism, [In:] Community Networks
Online, edited by Leigh Keeble. London: Taylor & Francis; Räsänen, P. and Kuovo A. (2007):
Linked or divided by the web? Internet use and sociability in four European countries,
Information, Communication and Society, Vol. 10, No. 2. pp. 219-241; Rainie, L., Wellman,
B. (2014): Networked: The New Social Operating System, MIT Press, Cambridge.
2 Green paper (2010): Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public
documents and recognition of the effects of civil status records - http://goo.gl/puYPk4;
White paper (2009): Modernising ICT Standardization in the EU - The Way Forward http://goo.gl/2ut8jY; White paper (2006) on a European communication policy - http://
goo.gl/ala4Pt
3 3Selected international projects analysing different aspects of public sphere: 1.
European Public Sphere(s): Uniting and Dividing. University of Helsinki. (http://goo.
gl/2lxshT); 2. Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome
to the “War on Terror”. European University Institute, Robert Schuman Centre for
Advanced Studies (http://goo.gl/IUJkcS); 3. Citizenship and Constitution: Transformations
of the Public Sphere in East and West European Integration (http://goo.gl/GDCbsp); 4.
The Transformation of Political Mobilization and Communication in European Public
Spheres (http://goo.gl/u3zemy.
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view, the streams of communication are, in the process, filtered and
synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions”. Becker and Wehner argue that while
the local public sphere had been dominated by public encounters
and mass media institutions, with the Internet and personalised
media forms a more differentiated public sphere has emerged, both
in terms of topics, styles, as well as in relation to types of engagement and users. Thus, the public spheres in the digital age are more
particular, private and local, in spite of the global reach of the net4.
Research on this topic has mainly focused on the individual and on
national politics (for example on the use of social media, filter bubbles and political communication), and our understanding of how
public life at local level is affected is still limited. However, as local
communities continue to be an important value in people’s lives and
as they have significant roles in social cohesion and integration (for
example in the context of migration), it is important to examine the
impacts of emerging digital local public spheres.
This article explores how the quality of democratic process can
be augmented by digital media uses on the local level. Firstly the
research is presenting some actions which are being introduced to
improve community communication system in three different political and media systems: Poland; USA and Italy. It is discussed the
contemporary structure of contemporary civil society structure in
selected regions. Secondly the research focuses on the development
of local community e-participation (bottom-up process). Using both
quantitative and qualitative aspects of research the author of the
research is trying to analyse how the power of digital media is used
by local communities.
These processes to a greater or lesser extent use ICT technologies
and the Internet as an aid, even though they themselves are not dependent on the Internet. This article looks at the ways the affordances
of the internet and web 2.0 services apply (or not) on the level of local democracy. Globalization does not render locality irrelevant but
it challenges it as was emphasised for instance by the concepts of

4 Becker, B. and Wehner, J. (2001): Electronic networks and Civil Society: Reflections
on Structural Changes in the Public Sphere, [In:] Charles Ess (ed.) Culture, Technology,
Communication. Towards an Intercultural Global Village, State University of New York
Press Albany, pp. 74-75
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glocalization5, hyperlocality (any reference) or translocality6. In general, these concepts suggest that encounters of the local and the global
can be productive in terms of modifying locality by placing it in the
wide context of the global and vice versa. In the case of using digital
technologies in a local context, we are not interested in the width but
in the depth. Looking at the implementation of the digital technologies
into the life of the local community, we are not concerned with the
question how the local gets modified by the globality but if it can get
intensified. Some give sceptical accounts of the decaying sense of participation in the life of the local communities and argue that in the late
modern period real (off-line) local communities dissolve into isolated
individuals7. Potential intensification of the local participatory energy
on and through the Internet is therefore more important regarding the
fact that it is missing even in the real life of local communities.

2. Aims of the research
When we look closer at the local governance we can clearly see that
different ways of strengthening citizens’ trust in local authorities and
the creation of platforms of public dialogue are important factors that
shape contemporary democracy. Local communities search for solutions that will help in realization the essential principles of community communication which are public trust and social dialogue. Both
of those elements strengthen the sense of responsibility for the region
what positively influences the quality of the local governance and all
other institutions that create the local public sphere.
There are not many comparative studies about patterns of local
communication online in different countries and about the opportunities and challenges of using platforms, such as social media, in the
context of local communities. Arguably, a comparative perspective to
explore the topic is particularly valuable as it can provide insights into

5 Featherstone M., Lash S. and Robertson R. (1995): Global Modernities, Sage Publication:
London, pp. 25-44
6 Appadurai A. (1996): Modernity at Large, University of Minnesota Press:
Mineapolis-London
7 Putnam R. (2001): Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,
Simon and Schuster: New York
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general trends about digital local public spaces in different cultures
including their social and cultural significance. The aim of this research is to conduct a comparative study of digital local public spaces in different countries (Poland; USA; Italy) and explore the ways in
which these public spaces could contribute to greater community and
civic engagement, as well as social cohesion and integration. The
research is discussing the potentials and limitations of local public
sphere digitalization process in terms of democratic participation and
governance; learned about strategies (adjusted/not adjusted to community expectations) for information society creation and making
local politics more intelligible for the citizen; influenced the communication policy of different regions.

3. Methodology and research structure
The research applies a mixed method approach, which includes content analysis, interviews and focus groups, and social media network
analysis. The countries included in the study feature different media and communication systems8. They are also different in terms of
Internet and social media penetration, patterns of online platforms
usage, democratic and local government traditions, specific social
and economic developments as well as in relation to gender differences in political activities. These factors are considered in the comparative analysis to investigate which are particularly important in
the development of digital local public spaces.
The research design also includes collecting qualitative and quantitative data from six case study local communities (2 from each
country). The selection criteria ensures that diverse local communities are included in the study with different social and demographic
profiles, including some with migrant population. The digital local
public spaces of each case study local community is examined using
interviews, focus groups, content analysis and social network analysis. Semi-structured interviews are carried out with key stakeholders
such as local politicians, civil servants, representatives of third sector

8 Hallin, C. D and Mancini, P. (2004): Comparing Media Systems; Three Models of Media
and Politics, Cambridge University Press, Cambridge
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and business organisations, while focus groups are run with members
of the public. The interviews and focus groups examine issues such
as views about the state of local communication in the community
both offline and online; features of digital local public spaces in the
community; strategies for using online platforms for local communications. Content analysis is applied to collect textual and visual data
of key digital local public spaces of the case study communities. Data
is collected from sources such as webpages and social media content
of key local institutions and associations (i.e. local councils, local political bodies, local media organisations, local businesses and third
sector organisations), online content produced by local citizens about
their community, and social media feeds of community groups and
forums where discussions about the community take place. Content
analysis explore what the main public issues are that attract public
attention; patterns of communications and interactions; diversity of
sources and contributors; levels of engagement; and preferred sites
for public discussions. Selected social media content is also analysed
using social network analysis to identify key players, the relationships between participants, and the flow and patterns of online local
communication in the case study areas. The collected qualitative and
quantitative data is analysed using appropriate specialist software.
As the digitalization process has diverse course in different cultures so it is worth to do some deeper studies based on sociological
methods. Using both quantitative and qualitative aspects of research
the author of this research is trying to analyse how the power of digital
media is used by local communities in regions of different economy
level. Is it a big difference between them at this ground? Moreover due
to the following methodology we may also check the implementation
of digital tools for building up contemporary democracy in different
political systems. What is also valuable and possible to check according with methods used by the author of the research it is the opinion
of local society about the impact of digital media over contemporary
local: communication, electronic administration and participation
process. Over the past decade local public sphere all over the world
was exposed to similar external driving forces such as technological
change, internationalization, and concentration of media ownership
as well as developments in public administration so it seems interesting to look at each single case and try to find out how each country is
trying to cope with all those challenges.
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Considering the possibilities from new media and multimedia content, from its engaging interactivity to its omnipresent influence, this
article proposes new media as a tool to aid and enhance learning.
The topic chosen to be tackled by new media content was cultural
heritage, exposing the reasons and importance of the choice throughout the article, while some case studies were analyzed and presented as relevant for the investigation. As an ongoing research project,
the present document unveils the experiments and creative solutions
made by a diverse creative team, experienced in new media creation,
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1. Introduction
Cultural heritage is part of every person. Everyone has their own identity and every community has an impact in its individuals, whether
that community is a family, a street, a city, a country. We inherit our
culture: we are both responsible for it and will add our own experiences
to it, until it departs for the next generation. However, local heritage
can be one of most overlooked subjects of the classroom yet can also be
one of the most rewarding: we can leave the schoolroom and see them
firsthand (perchance because it is always present is so commonly neglected). Therefore, the main subject of the project research is the cultural heritage of northern Portugal – where the investigation is based
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– working towards providing visual tools to be used in local school, using new media and interactive technologies, staring the culturally rich
area of Alto Minho – specifically Viana do Castelo municipality.
The starting point of this research project attempts to participate in
the new path towards revolutionizing education. Nowadays youngsters
experience a different world, where their roots and history are sometimes left unattended while the care to learn them issued to the schools.
Perhaps provoked by the ever-evolving technology, the clash of information and miss-information, or the progress of politics and way of living.
This - the revolution - however, is not something new. A child’s experience usually differs from its parents’ experience, who, as well, differed
from theirs. It seems part of the human condition and experience. How
can we use new media technology and interactivity in favor of knowledge? How can we balance the needs of education with the new capabilities of technology? Can these technologies open new positive fields
to education? And, perhaps more importantly, can it aid education in its
most delicate areas such as adapting to learning curves, speech difficulties, improving social skills and/or “real-world” problem-solving?
These are some of the questions tackled during the project’s research. Among new media, we highlight digital games as example
of probable potential in the field, for assembly of interactivity with
enjoyment and engagement. Digital Games are also beneficial for
developing multiple skills, such as coordination, focus, concrete and
abstract thinking, observation capacity, problem-solving, intellectual
and social skills (Granic, Lobel & Engels, 2014). Equally, other factions
of new media prove advantageous as support for education in the
classroom, or, in the case of video mapping projections, outside of it.
Video mapping provides a social experience for the whole community, presenting the information to the public therefore unlimiting the
place of the classroom. Proposing a collective thinking and participation among the viewers, when projected on relevant buildings, also
provide a new view of the structure/community/city and collaterally
entices economic development on the region.
Extensive studies reinforce the hypothesis around new media content as learning enhancer – embracing technology as participant and
as instigator, augmenting both the experience and learnability, but as
well by providing an engaging and malleable pace to explore the numerous inspirations and stimulations – to which the present article
exposes some of the research project’s experiments and case studies.
To involve students and schools is another trait of importance to
the research project, as part of its goals brought university students and
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primary students alike, each participating with its studying objectives.
College students of high-degree and master cycles participated during
course projects, such as digital game development, design, animation
and illustration. Local primary schools also offered contribution with
drawings and other worksheets made during classes devoted to cultural heritage. These results were inspiration for the creative team and
might be used in the final production, increasing the connection between the classroom/community and the research project.

2. Video Mapping Projection
One of the outputs of this investigation, exploring new media, is a
video mapping projection that would join the local community to educate, teach, remind and enthuse them about their cultural heritage
during a public event. Regarding video mapping projection’s multimedia possibilities, the project extends its objectives to provide multiple
experiences to the viewer.

2.1. Video Mapping and Engagement: Case Study
Video mapping projections have become a more common sight among
tourist attractions, since it is plentiful on technical appraisal, visual
effects and entertainment (Ekim, 2011). Among its usage, the most
typical are projections on buildings for special occasions. The origins,
starting as technological achievement, progressed into multiple innovations, in terms of usage and purpose, both as centerpiece of entertainment, but also as interactive content, as connection with the city,
or with educational purposes.
These events provide a direct connection to the city, to its history
and patrimony, sometimes even projecting on the surface of a relevant building while, on the content of the video projected, tell the local
history. Video mapping projections become an occasion to educate,
reminisce, evoke, transmit and communicate. As seen in A Luz do
Mosteiro (Ocubo, 2017), where the projection features the Portuguese
Age of Discoveries on the Monastery of Batalha facade in Batalha, history is part of a city’s fabric, also present on the building’s elements.
In those occasions, people gather around the building as if to see it
reminisce on its own history. It relives its construction, remembers
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its participation in history, recalls the battles, the fires, the people
that came to see it before and their children after.

Storytelling’s long manifestation among human communication
reoccur in the public space. Cave paintings, such as in the Lascaux
Cave’s superimposed drawings would be combined with theatrical
storytelling to pass vital information to the young (Azéma & Rivère,
2012). Other instruments, such as torches, pelts and bones were auxiliary to enrich the experience with shadows, sounds and textures.
Instead of a crepitating fire surrounded by painted cave walls – theatrical storytelling with lights, shadows, darkness, colors, sounds –
we have projectors on historical buildings, the same theatrical performance hardwired into human storytelling, now retold with new
media.

2.2. Hosting Building and Location
The location chosen for the video mapping projection was set at the
central square, more specifically Praça da República, where a few
buildings were considered. Some concerns pondered when considering the structure to project on:
-- Rich in history: For the project’s ambition, care was taken while
choosing the building to host the event, preferably with long history and participation.
-- Not dark in color: Darker buildings difficult the task of projecting
into its surface. Essentially, the projector illuminates surfaces, so,
darker facade, harder is to see.
-- Flat surface area: Projection mapping benefits from surface features, motifs, details and textures, playing with those characteristics
with visual or special effects, in equilibrium with flat surfaces best
for projecting details.

Fig.1 Still from video
recording of A luz do
Mosteiro (Ocubo, 2017).
Fig.2 Drawing of paleolithic
bone disc from LaugerieBasse (Alain Roussot, 1984).
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-- Room for projectors: Room for audience is imperative, moreover
when projecting large areas which requires multiple projectors
substantial in size, seizing the square.
The chosen location was Paços do Concelho, which served as city
hall and municipal council after its construction in the XVI century by
the order of King D. Manuel. It was built in the Gothic style, as noted
in Figure 3 by its wide and tall gothic arches, supporting strong stone
walls and ample windows. Underwent multiple changes during the
centuries, such as adding the battlements on top and a jailhouse at
the back, the latter later removed. With long history and presence in
the city, Paços do Concelho also provides historic details from the Age
of Discoveries and religious background, besides flat areas, interesting
entryways and strong volumetric features. For reference in the project, the building was carefully measured and recreated as a 3D object,
to avoid misplacement of elements on the video mapping projection.

Fig.3 Illustration of
Paços do Concelho and
recorded measurements.

2.3. Technical Decisions and Software Experiments
As an attempt to grasps every possibility of new media while choosing
the software, numerous trials and tests undertook in an attempt to
choose the most suitable one, or a combination of, depending on the
intended final look, possibilities and limitations.
Maxon Cinema 4D was chosen from its reliability and institution,
frequently used in motion graphics, 3D animations and well established among commercial movies. The first experiment was a tridimensional version of the hosting building, allowing for simulations
such as seen in Figure 4, with fractures and collapses (left), or with
lights and neon (right).
Not only providing a platform to use the previously created illustrations, After Effects from Adobe also directly integrates any objects
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created in Cinema 4D (such as the created building) allowing to layout
three-dimensional and two-dimensional objects in the same environment. The creative team explored further combinations, such as seen
in Figure 5 where the experiment for the legend of the Lethe/Lima
river (created in After Effects) is placed in front of the building (created in Cinema 4D), even casting a shadow on it as if floating, giving
the illusion of a corporeal existence in front of the hosting building,
heightened when projected on the structure’s facade.
When projecting a video on a non-flat surface, the images projected will be distorted. Therefore, to avoid such situation, a software specialized for projection mapping is needed, such as Resolume Arena.

Fig.4 Experiments
with the 3D building.

Other needs are pertinent to the project, such as to provide the projectors, where an external company devoted to video mapping projections joined the investigation. It is also important to note the importance of the municipality law enforcement and emergency response at
public events, offered by the municipal town hall of Viana do Castelo.

Fig.5 Legend of Lethe
scene experiment.

2.4. Other Visual Experiments
The creative team explored several visual possibilities of each software. Considering the target audience – elementary school students
– another theory was examined, adopting a highly textured look for a
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more stimulating involvement. Figure 6 presents some of those tests,
such as adding textures to a motion capture footage (left), or an experimental approach with bouncing balls and attractors (right), taking
advantage of the software’s features and physics. Visual effects such
as growing foliage, waterfalls, particle collision, colorful features, luminescent bodies, heavy objects drag, drop shadows, deconstructions
and constructions are some of the possible features that engage the
viewer with plasticity and technical amazement. As well, they provide
valuable features to aid in the storytelling.

Fig.6 Multiple experiments.

Taking advantage of the hosting building’s features, such as its
gothic arches, is one of video mapping projection’s characteristics.
Using perspective, transparencies and shadows, plays of inside/outside and light/shadow was also explored. In Figure 7, by semi-transparent glass distorting shapes (left), by using the already present
arches as entrances (center) or by emulating bigger entryways, reminiscent of other buildings (right). Borrowing features of other edifices, such as the stained glass rose from the Cathedral of Viana do
Castelo, is one of the possible solutions to portray them in the projection. These elements fascinate the public, but also transmit important
information about the city.

Fig.7 Experiments with the
building’s features, such
as arches and entryways.

A few multimedia techniques were inspected, for example, to use
actual photographed objects and animate them, particularly already
existing objects from the time period in question. The case of the previously seen Figure 5, to represent roman soldiers and their captain, a
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suggestion was use ancient roman sculptures, animating them in the
same cutout technique. The river also evokes roman mosaics, waving
and casting shadows by laying on the building. To conjure an underworld, the native arches of the building turned into a system of caves,
the river Lethe passing under and behind them.

3. Digital Games: Illustration and Animation
Experiments
As stated previously, one of the team’s main goal is to provide multiple experiences to the viewer with new media.
New media, such as digital games and video mapping, have the
ability to present the users with new forms of content and new experiences. These new media can expectedly be more attractive and
provide higher levels of engagement to the users with the content
(Froschauer, Arend, Goldfarb & Merkl, 2012).
One of the objectives of the project is to develop digital games, targeted to elementary school children and to be used in the classroom.
The development of digital games will not feature this article, instead
focusing on illustration, animation, design choices and experiments
that could be used in the future.
Such as in any media, digital games must be chosen by value of its
quality, advantages and benefits. As Faria, Araújo & Moreira (2015) cited, “The use of games has been recognized by players as suitable and
useful in an educational context, and revealed as a possible support
on student learning (Eck, 2006)”. Therefore, carefully designed digital
games can be valuable, both to the development of intellectual and
emotional skills but also of inner qualities such as imagination, creativity, ingenuity, teamwork, curiosity and sensibility. To present the
importance of new media interactivity and learning enhancement,
a few digital game cases were analyzed, choosing a few examples. In
Abzu (Giant Squid, 2016), the player is a character swimming in low
sea, for no apparent reason. Guided by curiosity and no evident cue,
whirls around the shoreline, thru the sandy underwater landscape.
Short after, dives further deep, among coral reefs, multicolored fish,
sea giants, and underwater constructions suggestive of human civilization. The digital game borders the cinematic, a story of sacrifice and
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preservation. As in Journey (thatgamecompany, 2012), the objective is
not the arrival at the destination, but to enjoy the ride – the contemplation of landscapes, the discovery of architecture, the desperation of
disorientation, the fear of defeat by darkness, the joy of meeting another player, the loneliness of losing it - especially if the end awards
nothing, just thin air and a never-ending light.

Fig.8 Title credit scene of
Abzu (Giant Squid, 2016).
Fig.9 Journey Poster
(thatgamecompany, 2012).
Fig.10 Level 16 of Dreii
(Etter Studio, 2016).

From Dreii (Etter Studio, 2016), where the levels were carefully designed so they cannot be solved unaided and alone, the player learns
that teamwork is not only an option, but a compulsory necessity,
a door to possibilities and experiences. After the ordeal the value of
team effort is clear. Such as in level 16, captured in Figure 10, lifting/
balancing heavy objects together prompts to contemplate pre-historic dolmens with a new appreciation. “Beyond logic, knowledge and
control, doors open to an other-world, either inside a ‘common’ world
or a skewed one. It is in this atmosphere that we are led to question
human condition, passions and conducts” (Cruz & Cardoso, 2018).

3.1. Some Illustration Experiments
Working towards the final experience, and acknowledging the target
audience, the creative team experimented with different looks and
styles for the concept art and character development. The creative
team tested with colors, line thickness and textures, while considering whether moving towards a realistic appearance or more visually stimulating and imaginative experience. The final look was set
on simple animations for cutscenes, which could be used in digital
games, creating unique illustrations, bold in oversaturated colors and
clear line art. The leading software used for the visual elements composing the animations was Adobe Illustrator, allowing to vectorize the
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components, which – considering the lossless characteristics of vector files – can be applied in future developments of the project, such as
in animations, digital games assets or in any other media.
Another decision made, considering the vectorized illustrations,
was the technique of the animation. The technique would resemble

the cutout animation, a type of stop motion that uses any flat materials as characters and backgrounds. This technique can also be applied
digitally, as exemplified by the animated series South Park, which
was the chosen case. Therefore, the characters in the cutscene animations were stiff and moved rigidly, as if their limbs were attached
with rivets or pins.

3.2. Some Animation Experiments
After settling on the characters and backgrounds, and before starting
with the Production, a major tool was setup: the storyboard. It is one of
the main elements of Pre-production, since it allows to quickly communicate ideas between individuals but also divide the workload throughout the team. Likewise, the storyboard opens a field for creativity and
exchange of ideas for the final video, long before even starting its production. In the storyboard are included the dialogs, annotations for the
special effects, the character’s actions, sounds to include, camera movements, transitions, and every information proven useful. However, it is
not mandatory to keep a clean look, sometimes preserving the rough
drafts on the boards, characteristic of first thoughts and ideas, as
demonstrated in Figure 12. A well-developed storyboard allows to speed
the process and calculate/visualize the final result (Eisner, 2009).
During the production, the efforts focus on final experience: the
sounds, the rhythms, the voiceover, the information, all join in a final
result. It is important to mention the creative process as an ongoing manifestation, not only during the concept art or the character

Fig.11 Experiments for the
Church of Santa Luzia.
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Fig.12 An excerpt of one of
the cutscenes’ storyboard.

and scenario development, since it takes creativity to apply these elements into captivating motion and proper storytelling.
The result – a multitude of assets, illustrations, scenarios and
cutscenes – were experimented. For example, in Figure 13, two different types of scenarios were built: one as background asset for a digital
game prototype, featuring the Gil Eannes hospital ship (left) and another as scenario for a final cutscene, staring the Church of Santa Luzia at
night (right), followed by congratulatory fireworks before the credits.

Fig.13 Final result of
background and scenarios
for some cutscenes.

Other ongoing developments, tests and experiments, regarding
video mapping and digital games are being implemented as part of
the research project.

4. Conclusion
This research project allowed the development of new media content
(video mapping and digital games) related with cultural heritage of
Viana do Castelo municipality. From the start of this investigation
multiple experiments were made, and more will be created under the
project being developed. As well, not only elementary students were
motivated, but also college students, who saw their “real-world” projects skills develop in a project-based learning. Perhaps should be so,
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not only these but other interesting and exciting fields/topics as well,
in the confidence that new media technology can become a positive
force and empowerment in education, and not abandoned as a mere
villain of children’s distraction. It is expected that students can have
a different and expectedly more effective learning experiences, also
societal impact as the cultural heritage knowledge is disseminated to
the population in general and thus reinforcing the identity and commitment with their homeland history, traditions and values.
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Hommages à Jacques-Pierre Millotte (Annales
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